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పిఠిక 

డింది తరగతుల యానంద వాచక ఫు స్తకములు కఠినములగా నున్న 

వని కొందజు విద్యాళశాఖాధికారు లభి పాయ పడుచున్నారు. కావున 

వలయుచోట్ల దిద్ది వాని సులభముగా [(వాయుండని యానందము జాల 

యమువారు మమ్ము గోరినారు. ఇద్దజుముగ్గురు సబ్బస్సి స్టెంటి న్ఫెెక్ట రు 

"గార్ల యఖ పాయములు కూడ మా కంవీనారు. 

వారు గోరిన సవరణలలో మాకు సమ శగీచ్నులెనవానిని వందన పూర్వ 

కముగాం. జేసితిమి. విసంధులంగూర్చి మేము వారితో ేకీభవింపంజాల 

కన్నాము. శబ్రముయొక్క_. నిజరూపము వీల్లలయెదుటం బెట్టవలయునని 

వారి యఖిపాయము. అది మంచిదే కాని, నియమరహితముగా విసంధుఅ 

సినయెడల్క, బాలుర కస్వాఖావికోచ్చారణ మలపవడుటయీ "కాక భాషా 

మాధుర్యమునకు భంగము కలుగును. నదువునప్పుడు వలల గొంతుకఆ 

నొప్పి వెట్టి, పాఠము శ్లేశకర మగును, 

కనుక మేమిప్పుడు రెండవవాచక _ ఫు స్తకములో. జేసిన పెక్కు 

విసంధులు విద్యాశాఖాధికారుల యెడల మాగారవమును జూపఫుటకుం జేయ 

బడినవి కాని మనఃపూర్వకముగా. జేయంబడినవి కావు. పెతరగతుఆ 

పు సకములలో. (౫ నమముగా నట్టి యనిష్ట్ర విసంధులు తగ్టించినాము. 

ఛందో భంగాడిభీతి చేం బద్యములలో విసంధులు చేయుటకు పలన 

పడినదికాదు,. ఉపాధ్యాయులకొణ కృుద్దేశింపంబడిన (పళ్నలందును వ్యాక 

రణ ఫాగములలోను విసంధులు చేయలేదు. 

వెనుకటి పీఠికలోం (గింది వాచకపుస్తకములందలి పద్యములన్నియః 

న్వవిరచితములని (వాసీతిమి. చె యుద్యోగుల యఖి['పాయము ననుసరించి 

యిప్పు డితర కవికృతమ్ములెన కొన్ని నీతిపద్యములు వానికీ( జేర్చితిమి. 

పిళాపురము, కూచి నరసింవాము, 

2.219020. | పానుగంటి లకీ నరసింవాశావు. 



ఉ పో+దాత ము. 
యిల 

రెండ సతరగతి' మొదలుకొని ఎనిమిదవతరగతివణకు, ఆనా మూడవ 
ఫోరము చచివరవణకు. జేదువుకొనుచాలురగపయా క్షనుగునట్లు వాదకఫు స్తక 
ములను [వాంక నెంచితిమి. బాలురపయస్సును సనుర్థతను మనసువందుంట్. 

కొన్సి యేవిషంకునములంకూర్చి చెప్పినయెడల వారు చాను (గపాం మేకొనం 
గలతో యుట్టివి మయ ముల. గూర్చియే (ాసెదము. ఆవిషయములెనను బాలు: 

ఈ నేర్చుకొనుట కుత్సావాపడునట్రివియే యేర్చి (వాసెదము. విసుగు పుట్ట 

కుండునట్టు వేటువేఆు విషయముల బోధించెదయు. 

ఆదిగాక,'జాలుర ఐఈన్సు, బుద్ద, యెట్లు కమ[కమముగ పృద్దినొందునో 

పాఠ ములలోనిక స్ట ము ,నిషయములలోనిక స్ట్రము, నట్టు సృద్ధినొందునట్లు సాధ్య 

మైనంతపణకు జౌ దివా సెదము. మే వమీపయోగంచుఫావ సులభముగ నే 

యుండును; కాని యదిగూడ6 జెతరగతులకుం బోయినకొలంది ఇవాలుర 

పంళస్సమర్తతల కనుకూలిం చేనట్లు రవంత (పౌఢము కాకమానదు. అంతే 
కాని యతి ర్భములగు సమాసములనుగాని వాడుక లోలేని(౧౦థిక శబ్లములను 

గాని యుపయోగించి భానను దుర్గ వాముగ౯కేంయము. మటియా వాడుకలో 
నున్న పదములుక దాయనియెంచివ్యా క రణదుష్టరూప ములను (బయోగింపము. 

మెొక్క_లను గూర్చికాని జంతువుల. గూర్చికాని (వాయంనప్పుడై డెనను, 

పవృషజంతు శా స్తములలోనిదుర్గ)వోంశము లందు do bast Boss 

ముఖ్యా ౦శ ములను వదలక ), సామాన్య పాఠ ములవతె నే ఆఈవిగూడ సుబోధము. 

లగనట్లు [వాసెదము. శా స్తవిషంకక పాఠములను జీ నువుకొనునప్పుడై 

నను వానిలోని విషయయులను (గహించుకొను నొత్తుడుబాలురచి త ములకు6 

దగులకుండున ట్లు ౫-6 చాఠరచనా పద్ధతి చి త్తరంజక ముగా నుండునట్లు 

చే ఈం (డ్రై నుత్నింతుము- 

అడుగుతర గతుల వాచకపు స్తకములలో,వి సంథులను గొన్నికొన్ని పట్ల 

జేరుగన్న యాధునిక వచన గంథక రలు వాడియూన్నారు. ఆ ట్లొనరు టు 

మంచిదనియే మాయే పారకము. అయినను శానిని మే మవెంక్క_నింళమము 
ననుసరించి జాగరూకతతో వాడెదము. శబ్దముల కర్థము స్పష్టము గాదని 
తోంచినపోట్లలాన్సి విపరీతార్థము లగుననితోంచినపోట్లంగాసి, విసంధుల 
నుపయోగింశెతము. (శపణకటుత్వము కలుగునని తోంచిన కాన్ని చోట్ల 
గూడ వాని నుపరమోగిం చెద ము. 
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iv 

చాచకపు స్తక ములనడుమలాాని తుదనుగాని కొన్ని పద్యముల జేర్చిదము. 
అడుగుతరగతులపు స్తశములలో ని “పెిక్కు_పద్యములుస్యక ల్పితములు. అవితణి 

కేమంజరీల కణ సమన్వితములై యుండును.దస రాపాటలవ లెనింపుగ బాలురు 

పాడుకొనుట కర్తన్నులె యుండును గావున, బుంజరీలక్షణమును బద్యరచన 
యం దుపరయోగపజణచెదము. “వెతరగతుల వాచకప్ర _స్తక ములలోని పద్యములు 

కాన్ని స్టకల్సి తములును, గొన్ని వూర్యక విరచిత ములును-నెయుండును.వూ ర్వ 

కవిగ0థములలో చేయే పద్యములుర సవంతము లె నీతిబో ధక ము లెయుండునో 

యాపద్యముల బేయేర్చి వాచక ఫు స్తకములందు. ర్చెదము.వానితోం గ థా 
వనందర్శముల(€ చెల్సు కొన్ని వాక్యములును సంశేపముగ (వాసిదము. 

వ్యాక రణములో ని నులభాంశముల౯గొన్నిటిని వాచక ఫు స్తకములతుదను 

జేర్చెదము. వీని నాయాతరగతు లయుపా ధ్యాయంులుచూ చి బాలురకు బోధిం 

శేట మంచిదని మాంకఖి[పాయము. అడుగుతరగతులవాచకపు సకములలో 

వ్యాకరణ పరిఫా పాపదములకు సాధ్య మైనంతవజకు( పోటీయము; కాని, పెత 

రతి పు స్తశములలోమా(తేము వాని (పయోగము లావశ్యక ము లెనప్ప్యడవి 

యుంపయోాగించెదము. అయినను నులభ ములగు మాటలతో నాయాపదముల 

కరము లాతావులందే [వాసెదము. వ్యాక రణనూ(తేములను గేపలసూ[తరూ 

పముగ బోధించుటకంటు నీడిగుపను జెప్పినవిధముగ బోధించుట యు కమని 
మాల్ట్ పాంళము. ఏసూ[తము నుపాధ్యాయంండు జాలురకు బోధింపనెం 

శునోయాసూ తము (కిందరాందగిన యయిదాటుదావారణములను సాధ్య మై 

నంతవఆకు వాచక ఫు సకములలోని వే యేతీబాలురయెదుట ఇెట్రపలయును. 

ఆన్ని యుదావారణరూ పములందుంగూడ సమానముగంగలిగిన మార్చేదో 
సమానలశతణ మేదో చాలురు తమంతందాము పరిశీలించి (గ హీంచుకొనునట్టు 

పౌధ్యాయు(డుచేయపలయంను. ఆసామాన్య ఫపుమార్చే దోయదియెప్యడుక'లు 

గునోచాలురనోటచేసాధ్యమైనంతపఆకు(జెప్పింపపలయును. అదియే, ౪లో 

చితనునుచిన్న వ్యాక రణనూ(తమగును. వ్యాక రణా ౦శములనీరీతిగ బోధించుట 

యు త్తమము.బో ధనని ప్రణులగు నుపాధ్యాయుల కట్లు చేయుటక ష్టముకాదు. 
వి శేసానుభవము గలిగిన యుపా ధ్యాయంలు గానిత దిత రులు శా ని మావాచక 

పు సకములలో సేవై నలోపములున్న యొడల దయావూర్వక ముగ (గనబఆ-చి 

నచో, వానిని గృరే జై ఈ భిపందనములతో[గహించి ఠరువాతి కూర్పులో సన 

రించుకొ దము. 



1. గేదెారం6 Buffalo 

4. నీరా._I॥nk.. 4a సజల 

8, పం టం Hite i Sadi’s ౮411156290. 

4 తూనికలు కొలతలు-Weights and Measures 

§. &ో(8-—The Monkey ... సజ 

6. ఇద్దఆంఫకీరులు---207౦ fakirs—from Sad s Gulistan 
7. న్యవసాయపు పనిముటు—Agricultural Implements... 

8. ఆర(టిచెట్టు, “వెందటిభాగ ము The Plantain Tree,part I. 

9. ఆరంటిశెట్లు, శిండపభా గ నము Do. Do. 

10. పట్టనము Tle Town i ప 

Ll. మవాన్నదు, వ క & the Physician 

fom Sadi’s Gulistan 

12. గడి కారము The Clock 

18. నక్కొ_, గుంటనక,_-=The Jackal and the Fox 

14. శివిచకవ ర్తి 8-——Emperor Shibi 

15. కమరి---116 Blacksmith ఫఫెశ 

16. దూదిదొంగలు౮౦tt0॥ Stealers—from Sadi’ s 
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వాది; 
నీవు వైపటములో మోము జంతువును డె అనియు బౌ 

అనియు చెప్పుదురు. ఆవు, గొళ్ణా, ₹ేదె, ఇవి ఒక జాతిలో 
చేరినజంతువ్రలు. 

అవి అన్నియు ఆహారమును మొదట నమలకుండ (మిం 

గును. తరువాత మేంతమాని ముందు (మింగిన ఆహారమును 
కొంచెము కొంచెము మజలనోటిలోనికి టి చేక్క_ణా 
నమలును. దీనికే నెనురు వేయుట అనిసే 

ఈ జంతువుల పండ్లు ఇవి తిను ఆహోారమునకు తగి 

ట్లుండును. కుక్క_వ'లెను, పిల్లి ల్లినలెను, తమ ఆహారమును పట్టి 
పండ్లతో చీల్పవలసిన పనిలేదు. ఆహారమును చేక్క_గాననుల 
వలసీ క కనుక, వీనికి దంతములు మనకువలెశే 
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ఉన్నవి. వీల్గకిని; కుక్క_కును, మునికోజ లుండును. ఈ జంతు 

జ వుల కుండవు, వె బౌడకు మునిపం 

a క డ్లుండవు, దంతములు మూ,[త్రముండును. 

(కింది 'ఊాడకు ముని పండ్లను దంతములును 

కాడ ఉండును. ఇవి గడి, ఆకులు ముద 

లగు వానిని (క్రింది మునిపండ్లతో వై చాడయొక్క_ ఇగురు 
నకు నక్కి పట్టి, (తేంపును 

కుక్క_యు పిల్లీయు తను ఆహారమును ననులవు. కనుక, 

వాని (క్రిందిజాడ, వైకి (కిందికే శాని, (పక్కలకు కదలదు. 
ఆవుజాతిలోని జంతువుల (కిందిడొడ (పక్కలకు కూడ కద 

లును. 

గజి కొమ్ములు, ఆవు కొములవలె గుండముగా ఉండవు. 
అవి పలకలు తేజి వెనుక వై పునకుం దిరిగి పొడుగుగాఉండును. 

శీదెపాలలో బియ్యము పోసి కాంచి పాయసము చేయు 

దురు. పాలను కాంచి పంచచార కలిపి | శాగుదురు. కాంచిన 

యెడల పాలమూంద మోాయధోడ కట్టును, కాగిన పాలలో 

కొంచెము పుల్లనిచల్ల పోసి ఉంచినయెడల, గడ్రక ట్టి చిరు 

౫కు, మోగడయందు చమురు కలదు. చెప, కుండలో 

పోసి, కవ్వముతో చిలికినయెడల వెన్న వచ్చేను అ వెన్నను 
కాంచి నెయ్యిచేయుదురు. అవుపాలకంటు గేదెపాలు చిక్కనివి. 
కనుక, అవి యావ్రుపాలంతే న్నీ భుముగా జీర్ణ ము కావు 

గేదెలకు దున్నలకు నీళ్ళలోను బురదలోను దొర్తుట 

ఎంతో యిష్టము, 
ప్రళ్నలు.......! ఇనమురువేయంట అనగా నేమి? ౪ నెమరు పోయు 

జంతువుల మూః౭టీిని జెప్పుము ౫ వీనిపండ్లకును కొక ్క_పండ్లకును భేద మేమి? 
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శ, వీని (కిందిదొడ కెట్లు కదలును?! 5. కుక్కల కిందిద్డ లెట్లు కదలును! 

6, వెన్న నెట్లు తీయుదురు ” 

మాటలు. పాయసము, మోాగడ, చిలుకుటు, క ప్వము, 

ఘముగా, జీర్ణ మగును, 

2. సరా 
చిరకాలమునుండి (వాంతకు సిరా వాడుకొనుయన్నారు 

అది పా దొరకు వ న్తువ్రులతోో నే చేయుదురు, 

నిక్కు, రంగుల సిరాలు కలవు, సాధారణముగా మనము ణ 

పరయోంగించునది నల్ల సిరా అగును, 

కరకకాయలు కొటి, నీళ్ళలో నానవేసీ, కుతకుత ఉడుక( 

బెట్టి న పోతు. ఆ వడంజోసిన నీళ్లలో అన్న భేదియు 

కొంచెము తుమజిగురును కలిపి కొంచెము సే పట్లుంయుము, 

అప్పు డది నల్ల సీరా అగును. 

వి రాకు నీలిమందు కలిపినయెడల నిలిరంగు సిరా 

అగును, 

"వేయి నీళ్లలో ఎజ్జరంగుపొడి కలిపిన యెడల, ఎల న్ా 

అగును, ఎజ్జసిరాతో ఉద్యోగన్గులు రో "ందటు
 చే(వాలు gn 

దురు. అర్రీలమో(ద G తరువులు సం(గవాముగా (వాయు 

దురు. ఎజ్జసిరాతో గుతుతులుకూడ పెట్టుదురు, 
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పూర్వకాలపు వారు దీపపు కాటుకతోను, తున జిగురు 
తోను, నీళ్లతో ను నల్లసిరా చేసెడువారు. కొందజు దీపపు 

కాటుకకు బదులు నూండిచిన నూకలుగాని చోళ్ళుగాని ఉప 

ఆరాగించెడువారు. 

అహ్బేన కుపషయోగించు సిరా మిక్కిలి చిక్కగా నుండును. 

దీపపు కాటుక కర్పూర తే లములోంగాని, అవిసెనూనెలో గాని 

కలిపి అది తయారుచేయుదురు. 
పంశ్నులు:_.. 1. నల్ల సికా రెట్లు చేయుదురు? 2 ఎజ్జసిరా యుప 

రళాగములేవి? 8.అచ్చే సిరాకును (వాంత నిరాకును భేద మేమి?4.అమే సిరా 
ఆటు చేయుదురు? 

"మాటలు. సామాన్యము, సాధారణము, కర్పూర 
లీ లము, అన్న భేది, నీలిమందు, దీపపుకాటుక, 

3. హాలెంతౌయిః 

హాతింశాయి అను పేరుగల నుహమదీయు(డొక (డుండెౌను, 

అతండు గొప్పదాత. గొప్ప మనన్సు కలవాడు. “వీకంెకు 

గొప్పవానిని ఎవ్వనినై న నీవు మూచితివా? పోనీ! అట్టి వాం 

జచ్చటనైన ఉండెనని వింటివా? ”” అని కొందటు జను లత 

నిని అడిగిరి. “అట్టివానిని నా కన్నులతో నేను చూచితిని” అని 
అతడు బదులు చె వ్పెను. “ఎచ్చటనోచ న్పిదవా” అని 

జను లడీగిరి, ఆత. డీట్లు చెవ్పెను. 

ఒకదినమున నేనొక గొప్పవిందు చేసితిని, ఆ విందున 

శందటను పిలిచితిని. ఆ దినమున ఏదో యొక పనిమోంద 

శాంతదూరము పోయితిని. అచ్చట నొక చిట్టడవిలో క్ర స్టైలు 

ళ€ొట్టుక్ నువాని నొకనియాచితిని. ఆతండు చిన్నచిన్న క్ స్రైలను 



13 

ర! ఇ 

క్ని 

| ళా ఓ 

గ bd ( 
bf ళో 

va! ళ్ 
40 ట్య గ్. 

గయ్ 9} 

SAY శ. 
గో శ ర్? రీ బటు || GD 

FE? 

Ps 

పోసచేసికొని మోాపుకట్టుకొని, తలవై పెట్టుకొని, పట్ట 

నములోనికి పోవుసుండాను. “రీ చీదవాడా ! ఏల యిట్లు 

కష్టపడెదవు ? హోతింతాయి. అనువా(డు గొప్ప విందుచేయు 
చున్నాడు. నీవచ్చేటకు పోయి నుఖముగా భుజింపరాదాగి” 

అని ఆతనితో నే నంటిని. “పాటుపడి సంపాదించుకొనిన 

డబ్బుతో వాట్టవోసికొనవలయును గాని, పహోతింతొయిగారి 

ముణమున పడియుండ తగునా?” అని యాతండు (పత్యుత్తర 

మిచ్చెను. ఆతండు నాకంళు గొప్పవాండు. 

తేరగా వచ్చిన పిండివంటలు తినుటకం"కు కష్టపడి గంజి 
(తాగుట మంచిది. 

న శ్నలు..._.. హాతిం తాయి యొట్టివాండు? 2, వానిని జనులేమియడి 

గర? 8. వోతింతాయికం కు. గ క్రైలవా6 డెట్లు గొప్పవాడు ? 4. ఈ కథ 

వలన మో శేమి నీతిని (గహించితిరి ? 

మూటలు... చాత ; విందు, బుణము, 

R-3 
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4. తూనికలు, కొలతలు, 
శెండునజు తులములకు మించేనియెత్తుగల ఉత్తరము టపా 

లో వెళ్లుటకు అణావి ళ అంటింపవ లెను. తరువాత అదనముగా 

పడు రెండునఆ తులముల భారమునకు. గాని అంతకు తక్కువ 

బరువ్ఫనకు.గాని ఒక్కార్కా అణాబి లే అంటించు  కుండవలె 

ను. తుల మనంగా ఒక రూపాయ యెత్తు. 

వి ళ్ అంటింపకుండం గాని, తక్కువ బి ళ్ అంటించి కాని 

జాబులు పంపినమెడల న్యాయ్య మైన సామ్ముకంకు రెండు రెట్లు 

వసూలు చేయుదురు. రెండునజతులములఉ త్రరము ఊరశే ట 

పాలో వేసిన యెడలదానినిపుచ్చుకొను వారు చెండణాలీయవ లెను. 

దానినే అజగాబి ళ్లతో పంపినయెడల, ఒకఅణా ఈయవ అను. 

ఉ త్రరములేకాక, కొన్నిరకముల సరకులుగూడ తూచే 
దరు. వంట చెజకు, చింతపండు, బెల్లము, సొంటి, జౌజికాయ; 

చాల్చిని చెక్క, కొన్నిమందులు,._-ఇట్టి వానికి తూనికయే 
శాని; కొలత లేదు. 

పుట్టు మణుంగులు, ఎత్తులు.___ఇవి వెద్ద తూనికలు. 

తులము, పలము, పంపు, ఏబలము, సేరు, పదలము, వీసె.' 

ఇవి చిన్నతూనికలు. 

చివర ఇచ్చిన తూనిక మానము 80-వ వేజీలో మయూడుముం, 

కొన్నిసరకులు కొలిచి అమ్ముదురు. వడ్లు గోదువులు, 

సిసలు, మినుములు, కందులు, ఉలవలు మొదలగు థాన్యము 

లును, పాలు, వెరు మొదలగు కొన్ని (దవపదార్థములును 

కొలుమేట కుపయోగింయేనవి. 
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గిద్ద; అజసోల, సోల, తవ, మాన (నూనిక), పడీ, ఆత్త, 

కుంచేము.___ఇవి చిన్నకొలతలు. 

11110418 
స్ 

తూము, 'వందుము, పందుము, పుట్టి, గరిసె.._.ఇవి ెడ్డ 
కొలతలు, 

చివరఇచ్చిన కొలతమానమును 80వ పేజీలో మూడవ, 
చేశ భేదమునుబట్టి అక్క. డక్కడ కొలతలలో వార 

ఉండును, ‘ 

తూనిక ఇాలును, కొలత గొట్టములును, సర్కారువారు 

సిసలు చేయించి ఇచ్చెదరు. 

తప్పుతూనిక తూచి కాని, తప్పుకొలతకొలిచి శాని అమరి 

వ ర్హకులను పట్టుకొని, విమర్శించి, రికీంతురు. 

సంశ్నలు.._-1. 15 తులముల యు తరమును ఒకటినణం కా బిళ్లల 

నంటించి పడవేసిన, ఇంతేసా మైక్కు.ఏ యరాతన కవు? క,.అనే బిగ తమి 

లేకుండ బంోన మెడల నెంత ౧యాంతనలెను? ఏ. వీసి యొన్న ఈాపాంయల 

యెత్తు? 4. ఎన్ని సఅయుఖు వ పె సను? త్. గరి సిక కంచము లెన్ని! 
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నూూటలు......అదనము, భారము; .న్యాయ్యము, ఏంబలము, 

ఏందుము, ,పందుము, (ద్రనపదార్థములు, వార, 

5. కో.తి. 
కోతి శరీరము రోమములతో కప్ప(బడియుండును. కాని, 

అడి కొంతవజుకు మనుష్యుని పోలి యుండును. తలగుం(డ 

ముసో ' ఉండును. చెవులు నన చెవులనలెనే ఉండును. 

అబునము దాదాపు వమునమొగమువలినే ఉండును. పాదమున 

కు ఆయి బేసి మేళ్లుండును. బొటన వేలు నునచేతి బాటనవంలి 

నలెశేతక్కి.న నాలుగు వేళ్లకు దూరముగా ఉండును. కోతి 
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మునపతలె వెనుక కా ల్రేమాందనిలువంబడంగలదు. కొ న్స, అట్టుకొం 

దము దూరము మాత్రమే అతి కష్టముతో స పవగలడంల ౩ 
దాని బాటన వేలు మనబొటన(్రేలి వలెనే మిక్కింర్ , ఉప 

యోూాగకరము. చెట్లకొమ్మలు సట్టుకొనుటలో, ఆ(వేలు' శాన్ 

కెంతో నహాయపదును. కోతి "కొను పట్టుకొని, ఉయ్యాత్ 
లూాగి, దుమికి, మజియొక కొ మను స్వర నును. ఇ ట్రాక్ 

చెట్టుమోందినుండి మటియుక చెబ్బుమి(దిక పోంగలదు. 

కోతి సాధారణముగా చెట్టమోాంద నే ఉండును. 

కోంతులలో కొన్నిటికి తో హాడుగుగాను మొగము నల 

గాను ఉండును. వానిని కొండముయు లందుగు, 

కొన్నికోంయలకు పిజలు ఎజ్జగా ఉండును. 

రెండు చాడలలోను శెండుసంచు లుండును. వానిలో 

గెంజలు, పండ్లు మొదలగు ఆహా: పదారములను దామేళొని, 

కావలసినప్పుడు నోటిలోనికి తెచ్చుకొని, నమలి (మింగును. 
కోంతిముగము సూచినయెడల నవ్వు వచ్చును. లెక 

నిమిషమందు అడి వెక్కి_రించును. ఇంగొగ నిమిషమునందు కిచే 

కి శే లాడును. జెదరినవానిమోాందికి దుమికికణ యను. అది ఇండ్ల 

కి ఎక్కి. వెంకు లూడందీయును. అల్లరిపిల్ల లు చేయు ఇట్తిచే 

షల కోంతి చేష్టలని ల. ! 

కోతిపిల్ల ల తల్లికడుపునంటి, గట్టిగా పట్టుకొని . వదఅక 

ఉండును. కోతి తనవిల్లతో కూడ ఒక చెట్టుమోో(ది నండి 
మటణియొక చెట్టుమోందికి దుముకలోలదు. 

వి చ్చేగార్యడ్రు కోంతులనువెంచి, ఊరూర తమతో” తని 

కొనివచ్చిబిచ్చ మెత్తుకొందురు. ఆకోంతులను మూ మేటకుపిల్లలు 



వరగత్తుకొని పోయి బిచ్చేమధికముగా వెట్టుదురు. సర్క_నులో 

కోఊఈలచేత గుజ్తములమిోాంద సవారి చెయించెదరు. 

వంకా లు... !. కోయలతులు సాధారణముగా చెక్ళు_డ నుండును? 

క. కొండముచ్చేలని వేనికి( జేరు? 8.5“ తిచేన్గ్లలు కొన్ని చెప్పుము? 4. పిల్లి 
జీశనిల్ల నెట్లు తీనిళొనిపోవును? 5. కోంతి యెట్లు తినీకొని పోవును? 6 
కోతుల నెవరు సెంచెదరు ? 

నరాటలు,..._. సవనోయపడు, చేవ, సర్క.ను. 
అ 

పకా 

6. ఇద్దటు పకీరులు. 
ఇద్దణు పకీరు లొకయా[త్రకు కలిసి పోవుయేండిరి. వారిలో 

ఒక (దు మిగుల సన్ననివాండు. మూండేసిరోకులకు ఒకసారి 

న్యల్సముగ భుజింయేవా(డు. రెండవవాడు లావుపాటివాండు. 

పణనసులబలము కలవా(డు. దినమునకు మూూ(గునూటతులు 

ఉజణంమే వాదు. 
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వీరిద్దణు కలిసి యాతచేయుము ఒకనాం డొక పట్టనడ్యా 

రముకడకు వచ్చిరి.అక్క_డ వీరిని ఎజిగినవారెవ్వరును లేరు. ఆ 
(గామాధికారి ఏరినికూచి తము రహస్యములను ఎటుయటకు 

శ్మతువులు పంపినచార్తులై ఉందురని సంబేహీంచెను ఎందుల 
౫5 నమంచిదని విరిని ఇద్దజను పట్టుకొనియొక కొట్టులో ఉంచి 

దాని గుమ్గమును మట్టిగోడతో కప్పించెను. 
పదునేను దినములయిన విన్ముట వీరు తమశ( తువులు వంపిన 

చారులు కారనియు, నిజేముగు యా[తికు లనియు (గామాధి 

కారికి తగిన నిదర్శనములు తెలియనశ్చాను, దోషము వేని 

వారిని శివ్నీంచితి నని గ్రామాధికారి చింతించి చారినిఖై దు 
నుండి విడుదల చేయుడని తన సేవకులకు ఆజాపించెను, 

అంత కొందజుఖై దు కొట్టుదగ్గణకువచ్చి గుమ్ముమునకు అడ్డ 

నుంగాకట్టిన గోడను పగులగొట్టి చూచిరి. సన్ననివాం డొక 

మూలను జపమాలను (తిప్పుకొనుచు కూరుేనుంకోను. లాన్ట 
వాటివాండు చచ్చి వడీయుండేను. బలము లేనివాడు (బడికీ 

యుండుట, సత్తువగ లవాడుచేచ్చుటచూచి జనులాశ్చర్య పడిరి. 

అపు డొక్ బుడివుంతుం. డిట్లు ఇచెవ్పెను. “ఇట్లు జరుగుట 

ఆశ్చర్యము కాదు. లావుపాటివా(డు విశేషముగా తిను అల 
వాటుకలవాండు అందుచే ఉపవాసమువలనికష్టమును సహీంప 

లేక బెంగపడి మరణించెను. సన్ననివాండు మిక్కిలి తక్కువ 
తినువాడు. ఉపవానముల సహింప అలవాటు పడినవాండు, 

అందుచే లంభునములను లత్యువెట్టక (బదికినాండు 

మితముగాతినుట యలవా కునవానికి తటజచముగా రోగ 

ములు రావు, వచ్చినను నులభముగ తేలిపోవును. సంపదలో 
మిగుల నుఖపడనేర్చిన మనుజుడు తేమిలో క న్లములను ఓర్చు 



పే 

ఫొనలేక చేచ్చును, కావున, నునుజు లెల్లప్పుడు [శ నువడుట 
కు అలవాటుపడి ఉండుటయే మంచిది, 

ప్రశ్నలు... పకీరు లిద్దణం ఖెదున నెందుల కుంపంబుడిరి? 2 లావు 

పాటివా6 జేల మరణించెను ? 8 ఈ కథసలన (గహింపందగిన నీతియేమి 1 

నూటలు ___పక్రు, యాత, (గామాధికారి, శత్రువులు, 
బారులు, జపమాల, ఉపవానను, లంఘనము,. 

వ్యవ సాయమునకు పలువిధము లగు పనిముట్లు కావలెను, 

అక్క_ డక్కడ నెరిగిన తుప్పలను డొంకలను నటికి వేయ 

వ'*ను. అందులకు ముండ్లు (సచ్చుకొన 

కుండ పొడుగైన పిడిగల కల్తి కావల 

యును. దీనిని పోటక త్తి లందురు, 
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నతికిన శాొంకను లాగుటకు ఒక డొంకెన కావలెను. ఇదిగో 

పొడుగైన కొళ్ణ తుదను వంక ఎ. మము 

రగా, ఇనుపకడ్డి డి ఒకట ౯ 

తాపంయబడి యున్నది. 

ఇది గునపము. దీనినే గడ్డపాజ 

అందురు. పుట్టలు (తవ్వి జేయుట లన 

కును భూమి చెల్ల విజుచుటకును దీనిని ఉపయోగింతురు. 

పాటతో గట్లు వేయుదురు. బోడెలు కోట్లు 

ఇదిగో నేలను దున్నుటకు నాలాలి. దీనిలో 

ఒకటి అంకెిగలభాగమును 
నాగటిదుంప అందురు, 

' ఇది యీ[పబేశములందు 

తువుకజితో చేయుదురు. 
శ ఈ 

| దీని కొననున్న రెండంకె 

గలది కటుగోల. ఇది ఇను 

ముతో చేయుదురు. 
నేలను దున్నునప్పు డిదిభామిలోనికి చౌచ్చి నేలను వెకల్పును. 
పటమునందలి మురాం డంకెగల భాగమునకు “వయడికోలిా అని 
చేరు. మూడు ! వండికోలకు ఒక కాడి, మోకుతో కట్టంబడి 
యున్నది. దీనికి దున్నపోతులను కాని యొద్దులను కాని కట్టి 

నేలను దున్నుదురు. దున్నునప్పుడు కజునగోల నేలకు నొక్క. పట్ట 

వలెను కనుక,నాలోటి వెనుకను ఏ(డికోలకు ఒకకట్డ బిగించి నారు, 

నాలు గంకెగల భాగము చూడుము. దీనిని మేడి యందురు, 

మేండికి మింది భాగమున చేతితో పట్టుకొనుటకు ఒక తోంక 

B—4 
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వంటిది యున్నది. దీనిని మేండితోంక అందురు. మేండితోంకను 
ఒక చేతితో నొక్కి. పట్టుకొని రెండవ చేతిలోని కజ్దతో 
ఎద్దులను తోలుదురు. 

“ఎద్దులను కట్టి దున్నుటకు సిద్ధపటిచిన నాలటిని “ఏవరు 

అనియు “అరక” అనియు అందురు. 

మళ్ళలోనికి నీరువెట్టి దున్నుటకు ఉపయోగించు నాంగళ్లు 
శేలికగా ఉండవలెను. వానికి దంపనాలోళ్లని వేరు. నీరువె వెట్టక 
దున్నుట కుపతిరాగించేు నాగళ్లు a ఉందును. ల 

మెట్టనాల శ్రందురు. 

మ, మళ్ళను చదును 

చేయుటకు “చై జేదునుప్పకైను"' ఉప 

యోాగింతురు. 

ఇవిగాక (తవ్వుకో అ a 

కొడవలి మొదలగు " 

పనిముట్లు కావ లెను. (తివ్వుకోల. 

1. చాటి యొక్క ఫాగములెవ్వి ? 2. కఆంగోల 

యుపరతకోగ మేమి ? 3. మెట్లచాలటికిని దంపనాలటికిని భేద మేని ? 

4. చేదునుప త్రై నెప్పుడు తోలుదురు ? ఎందుకు ? 

మాటలుః. _నటుకుట, పుట్ట కడ్డి, చెల్లవిలుచుట, జో=, 

దమ్ముచే యుట. 

వంకే లు, 

రి ఆరంటిచి ట్లు 
ముదటిభాగ ము. 

నీవు మూముమెన్న చెట్టు అరటిచెట్టు. మొదట ఉన్న చిన్న 
మొక్క లు దాని పిల్లలు. ఆ పిల్లలు, భూమిలో ఉన్న దుంప 

నుండి పుట్టినవి. దుంపనుండి భూమిలోనికి వేళ్లు పాటును. 
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భూమిలోనుండి చెట్టు తిన్నగా వైకి వెరుగను. దుంప 

మొదలుకొని వె ఆకులవజికు ఉన్న భాగమునకు కాండ 

మని పేరు. దానినే బొంద అందురు. ఆరంటి చెట్టునకు కొను 

లుండవు. 

అది సాధారణముగా పది పదునేను అడుగుల పొడుగు 

చెరుం?సను. 

ఆ బొందను దొప్పలు దొప్పలుగా నూడందీయ వచ్చేను. 

గెల వేసిన చెళినయెడల దొప్ప లూడందీయంగా తీయంా, 

బొంద పొడుగునను తెల్లని క్ర జ్రవంటి పడార్థముండును. దానికి 

దూట యనియు, దవ్వు యనియు, ఊం యనియు పేళ్లు, 

అరటిచెట్టు పిల్లగా ఉన్నప్పుడు చిన్న చిన్న ఆకులు వేయును 
(కనుముగా వెద్దాకులు వేయును. బాగుగా వెరిగిన అర 

టాకు అెం డడుగుల వెడల్పును, ఆటు మొద  లెనిమిదడుగుల 

పొడుగును ఉండును. ఆకులు నాల్లు దొస్క_లకును వ్యాపించి 

ఉండును. అవి గాలికి అల్లల్లాడి చెట్టును కదల్సి వేయును, ెద్ద 

గాలికి చెట్లు వితిగివోకుండ ఆయాకు లక్క. డక్కడ చినిల్ 

పోవును. అప్పుడు చీలికల నడుమనుండి గాలి పోవును గనుక. 
ఆకు లంతగా కదలవు. అందుచేత చె్యస్టైనకు పని కలుగదు, 

వేళ్లు భూమిలోని ఆహారమును నీటితో వీల్చుకొశును. 
గాలికి పడిపోకుండ చెట్టును నిలంబెట్టును. ఆకు లేమి చేయును? 

వేళ్ళనుండి వచ్చిన ఆహారమును ఆయి నీటిని మా(తము గాలి 
లోనికి వదలును. మతీికొంత ఆహారమును గాలిలోనుండి 

తీసికొని లోనికి వీల్చుకొనును. కనుక ఆకులు కోసి వేయం. 

గూడదు. గొంగళి పురుగులు పట్టి ఆకులను డినివేయ 
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వేను. కనుక, ఆ పురుగులు చిన్నవిగానుండి ఏదో ఓక 

తాకు నంటియున్నప్పుడే ఆ యాకును కోసి దూరముగా పాణి 

వేయవలెను. లేనియెడల చిన్నపురుగులు వెద్దవై ఆ చెట్ల 

ఠూకు లన్నిటిమిాందికి మా(తమే కాక తోంటలోనున్న 
శాటన్నిటీమిాందికి (పాశ్ ఆకులను తినివేయును. ఆకులు లేని 

ఇట్లు విరులదు. 

వంత? లు......1. వెట్టుయొక్కా ముఖ్యభాగము లెవ్వి Po. వేశేమి 

జేయును? 8. ఆకు లేమి చేయును? 4. అరంటిబొంద యని చేనికిం జేరు ? 

క్, అటెట్లుండును ? 6. ఆకులను గోసి చేసినయెడల నష్ట మేమున్నది ? 

శూటలు:.... కాండము, వ్యాపించుట, హోని. 

ఇ.ఆఅరంటి చెటు. 
9, 

50౦డవ ఖాగ ము. 

అరటి చెట్టునకు వేళ్లు, కాండము, ఆకులును ముఖ్య 

భాగము లని నీవు నేర్చుకొని ఉన్నావుగదా! అన్ని చెట్లకును 

ముఖ్యభాగము లివియే యని తెలిసికొనుము. 
శం డడుగుల లో తుగల గొయ్యితీసి, దుంపను గోతిలో 

ఉంచి, మట్టిపోసి, నీరు పోయుమండినమెడల సాధారణముగా 

అర టీచెట్టు ఎనిమిది, పదినెలలలో గలవేయును.ఆ?౫ల నాలుగు 

నెలలకు పండును. కనుక అరంటి చెట్టు నుమా రొక సంవత్సరము 

(బతుకును. అరటిచెట్టు ఒక్క_.మాటుమా(త్రమే ౫లవేయును, 
ఓీలుక పెద్ద చెట్టయి, దుంపనుండి తిరుగ వీల్ల లు వెట్టునుగాని 

అర టిగింజేలు చ ల్లి మొక్క_లు మొలపింపరు. 

"ల వేయుటకు ముందుగా అరంటిచెట్లాక చిన్నాకువేయును, 



వెర్ 

చానిని “కోటాకు అందురు. ఆయాకు రాయగానే చెట్టు ౫ల 

చేయునని యనుకొనవ లెను. 

అరంటి పువ్వుఎజ్జిగానుండి బూడిద వేఅ*మేను. (క్రమముగా 

పువ్వు విడిచి అ త్తములు వేయును. అ త్రము లన6ంగా పూవు 

చొప్పల (కిందనుండు కాయలవరుసలు, 

బలముగా చెరిగిన యరంటిగెలకు ఎనిమిది మొదలుపం! డిం 

డ్ _త్తము లుండును. అ త్తములో కాయలు చెండువరుసలును 

ఒకొ_క్క_వరుస శే జెనిమిదికాయలునుఉండును. కనుక సాధారణ 
ముగా లకు నాటుమొదలు చెండువందల కాయలుండును. 

అరంటులలో చెక్కు_రకము లున్నవి. బొంత, చేక్కెరశేళి, 
అమృత పాళి, వానిలోని కొన్ని రకములు. 

అరంటియాకులను వి _స్తళ్లుగా వాడుదురు. దొప్పలతో 

వి_స్పళ్లు కుట్టుదురు. వానినుండి నారతీసి బట్టలు నేయుదురు. 

దూంటను పువ్వును కాయలను, పచ్చేడిగాను, కూరగాను 

చేసికొని తిందురు. పండ్లు మిక్కిలి రుచికలవి. కనుక 

వానిని విశేషముగా భుజించు చుందురు. దీపావళి, దనరా 

మొదలగు పండుగలందును వెండి మొదలగు శుభ కార్యమం 

లందును ₹ౌలలతోకూడ అరంటిచెట్లను నటికి పందిటి స్తంభ 
ములకు కట్టుదురు. అప్పుడు పందిరి యెంతో శృంగారముగా 
ఉండును. అర.టిచె బ్రంతో ఉపయోగకరమైనది. 

పంశ్నలు.__.! శెట్టురమొక్క- ముఖ్య భాగము లెన్ని ? 2, పిల్ల తెట్లు 

ములచును? 38. సాధారణముగా అ ల్తేమున కన్ని కాయంత లుండును ? 

4. ఆరంటి చెట్టులో చేయే భాగము లెన్టై ట్లుపయోగింతురు ? 

మాటలు.....అ_త్తము, బూడిద, రకము, శుభ కార్యము, 

శృంగారము, స్తంభము, 
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10. పట్టనము. 

పల్లెలను గుతించి చెండవవాచక పుస్తకములో చదివి 

యుంటిని. వానికంకు వెద్దయూ ళ్లను పట్టనము లందురు. 

ప ల్రైలకంశు పట్టనములలో భాగ్యవంతు లెక్కు_వగా 

ఉందురు. మేడలు, మిద్దెలు, వెంకుటిండ్లు విస్తారముగా ఉండు 

ను. తాటాకుకొంపలును పూరికొంపలును ఎక్క_డనో కాని 

కానరావు. జనులు (క్రిక్కి_టీసి ఉందురు. పల్లైలలోవలె. గాక 

సమస్త భోజనపదార్థములును దొరకును. వర్తకులు విశేష, 

శరిగా ఉందురు, (క-వావికయములు నిత్యమును బజాజఆులో 

కేరుగుమేండును. ఎప్పుజేవ స్తువు కావలసిన, అప్పు డావ స్తువు 

లభింయేను. కొనుటకు డబ్బుమూ[తము ఉండవలెను. 
జనులు చాలనాజేాకుగా ఉందురు.శ్యుభయమైనవియు, విలువ 

గలిగినవియులఅగుదు నులు వేసిక'ందురు. విద్య నేర్చిన వా రెక్కు 

వగా ఉందురు. అట్టివారిని నాగరకు Sea శ 

లందురు. నాగరకత పలైలక 0౦కు ' 

పట్టనములలో ఎక్కు_వ. కాని, వాని, Sa 

లో మోసమును, తగవులును, అసూ | శ 
యయు హాచ్చుగా నుండును. 

(పజారథ.ణముకై (పభుత్వము స 

వారు పట్టనములలో వోలీను కచ్చేర్ | మా 

లుంతురు. అనేక రతుక భటులు ; 
య కిడ్ జీ కాస్స ఎబ్ల్సు ఉం (పజలను దోంశిడ్ | LANG =. 

గాడ ౫ 'ధనుండియు మోసగాండ న గ్. Fs మ. 

చాధనుండియు ర శీంచముమేందుగరు. goa 
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దెబ్బలాటుదగా, దోంపిడి- మొదలగు నేరములు విమర్శించి 

శిశ్సీంచుటకై. యొక న్యాయాధి కారి- మేజిస్త్రేటు-ఉండును.స్వల్ప 
కాలపుఖై దుశితుపడినవారినిఉంయటకొక చిన్న జై లుఉండును. 

రోగులకు నిత్యము నుందిచ్చుటకు ధర్మవై ద్య శాలలు 
పహోస్పిటల్పు ఉండును. వానిలో బీదలకు ఊరే వైద్యము 

వేయుదురు. కొందటు రోజీనువచ్చి మందులు తీసికొని వెళ్లు 

దురు, కొొందటు నెద్య్భశాలలో నేయుండి, ధర్మముగనే పథ్య 

పదారములు పుచ్చుక్ ను 

చే చికిత్స చేయించుకొని 

జేబు, నిమళించిన తరు 
2 ఈ 

' వాత వారి వారి తావు 

లకు పోదురు, 

ఇతర స్థలముల నుండి 

వచ్చిన యు తృరములును, 

| సొమ్మును వ న్తువులును ఆ 

పట్టనము వారి కచ్చుట 

కును, ఆ పట్టసమువారు 

(వాయు ఉ తరములు 

మొదలగునవి యితర 

స్థలములకు పంపుటకును 

టపాక చేరీ వోస్తాఫీను ఒకటియుండును. నిత్యమును జాబులు 

మొదలగునవి ఊరివారికి చ్చుటకు టపాబం[టోతులుందురు. 

టపా కచేరీతో చేరియే తంతీవా ర్త లంపుటకు తంత్రీశా 

లమయొకటియుండును. దానిని_"బలి గాఫాఫీను-అందురు. తం్మతీ 

నురాలమూన స్వల్పవ్యయముతో, ఎంతదూరమున ఉన్నవారి 
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కె నను,స్వల్పకాలములో,వా _రృలును సొమ్మును పంపవచ్చును, 

శాలురకును, బాలిక లకును విద్య నేర్పుటకు వెద్ద పానశాల 

లుండును. వానిలో నానావిషయములు, చేశభాపలతోను, 

ఇంగ్లీషుభావతోను నేర్పుదురు. బుద్ది అభివృద్దిపబుచుటయే 
కాక, వ్యాయామము ేయించి,శరీరబలమును ఆరోగ్యమును 

కరాడ వృద్ధిపజుతురు. 

కాళ్లు, కదపాలు, [కయపష్మతములు మొదలగుకాగితములు, 
ముందు తగాదాలు రాకుండ, ెజిస్షరు చేయుట కె, స బెజి 

స్తారు కచేరీ ఒకటి యుండును, 

(పభుత్వమువారి పన్నులు సరిగా వసూలు చేయించుట 

కును, రెవిన్యూ వ్యవహారమును పరిష్క_రింయటకును తహస్పి 
ల్లారుక చేరీ ఉండును. 

చరా స్తి, స్థిరా స్తులం గూర్చిన తగాదాలు, వారసులవివాద 

ములు మొదలగు సివిల్వ్యవహారములు విచారించి తీర్పు చెప్పు 

టకు “నిద్దపట్టనములలో -డి ప్రీ క్ట మున్సిఫ్ కోర్టులు ఉండును. 

జిల్లా ముఖ్యపట్టనములలో జిల్లాకలెక్షరు క చేరీ, జిల్లాజడ్డి 

కచేనీ మొదలగు చెద్ద కచేరీలుకూడ ఉండును, 

ఎన్నియున్నను, పల్లెలలోనున్న శొంతియు, నిర శలమైన 

గాలియు, ఆరోగ్యమును తజచుగా పట్టనములలో ఉండవు. 
పంశ్నలు:----1. పల్లెల కం కేం బట్ట్లనములలో నున్న సదుపాయము 

లేవి ? 2, పట్రనముల కం కు బశ్లెలలోనుండు నుఖ మెట్టిది? 8. పట్టనముల 

లో సాధారణము-గానుండు కచేరీలలో మూంటిని జెప్పి వాని |పరమోజనముల 

జెల్చుము ? 4. గొప్ప పట్రనములలో నుండు "పెద్ద కచేరీ లేవి? 

మాటలు.---|కిక్కి తీయు, (కయవి క్రోయములు, నాగరకత, 
రతకభటులు, మైదు, పథ్య పదార్థములు, చికిత్స, తం తీవా ర, 
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వ్యాయానుము, రెవిన్యూవ్యవహాోరము, చరా స్త్రి, స్థిరా_స్తిః 

సివిల్వ్యవహారము. 

11. మహాపదు, వెద్యుండు. 

ఒక రాజు, తన చేశములోనున్న యొక గొప్ప నై ద్యుని, 

ముతగురువగు మహమ్మదు గారియొద్దకు అశేవియా చేశమునకు 

పంచెను. ఆనె ద్యుం డక్క_డ ఒకసంవత్పర ముండెను. అతని 

యొద్ద ఒక్క_(డై నను మందు పుచ్చుకొన లేదు. జేబ్బుగాఉన్న 

దని యాతనితో ఒక్క_(డై నను చెప్పలేదు. ఆతండు గుగువు 
గారియొద్దకు పోయి యిట్లు చెన్పెను. 

“అయ్యా!మిామి(త్రులకు వె ద్యముచేయుటకె_ నన్ను మా 

"బేశపు రాజుగారు పంపినారు. నేనువచ్చి యొకసంనత్చర మైనది. 

బ్రంతవలుకు ఏరోగియు నాయొద్దకు రాకపోవుట చేత మందిమ్నే 

టలో నా ె భివిని గనబజమటకు అవకాశము తేకపోయినది. 

వైద్యుడు చెప్పిన యో మాటలనువిని, ముహమ్మదుగారిట్లు 

చెప్పిరి.“ వె ద్యుండా! ఆశ లి బాగుగా అగునప్పుడే అన్నముతిన 

వలయుననియు, అప్పుడెనను కొంత యాశొలి మిగిలియుండు 

న క్షైతినవలయుననియు మాసంఘమున ఒక నియమమున్నది.” 

వైద్యుడీమాటలను విని ఆదియే ఆరోగ్యమునకు మొదటి 

సేతువనియు తానచ్చట ఇశ' ఉండవలసిన  పనిలేదనియు 

చెప్పి సెలవుతీసికొని పోయెను. 

ఇక మాటలాడక తప్పదనునప్పుడే బుద్ధిమంతుడు మాట 
లాడును. అట్టిమాటవలన మేలుగలుగును. ఇం తినక తప్పదను 

నప్పుడే బుద్ధిమంతుండు తినును. అట్టితిండి ఆరోగ్యమి్చ్ును, 
ప్రశ్నలు:--1. వెద్యుని అరేబియా దేశమున కేల రాశో పంపించెను? 

B.5 
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8. తమసంభుముననున్న నింతను మేదని మువాన్షుదుచెప్పెను ?! 8 వైద్యు 

డచ్చేటనుండక యేల వెళ్లిపోయెను? 

మాటలు... వై ద్యము, అవకాశము, సంఘము, నియనుము, 

12. గడీేయారము, 
మూణిక గనా-నావిత్తి. 

సాః..పగలు మబ్బు పట్టినప్పుడును, రా|తియును (వొద్దు 

తెలియదు; సూర్యుం డున్నప్పుడై నను సిసలుగా తెలి 
యదు; గడియారమును సూచి కాలమును తెలినికొనుట 
చెప్పు” మంటివి. ఇప్పుడు చెవ్పెదను. నేర్చుకొనెదవా?ి 

మూా:_..._నమూణిక ప్ట్రములాగు నేర్చుకొనెదను. 

సా:_._.సరే, ఇదిగో! ఈ గడియారమువంక మోడు. దీని 

మో-దనుఉన్న పండెం డంకెలు నీకు తెలియునా ? 

వమూ:.....ఆ ! అవి, నేను రెండవతరగతిలోచనే, నేర్చుకొన్నాను, 

సా: ముట్టు నున్న మధ్యభాగము లెన్ని యున్నవి? 

నూ:._.అంకే లెన్నో అన్ని-పం[ డెండు. 

సాః_అంశెకును అంకెకును నడుముబొట్టున్నవి. చూచినావా? 
మూా:...._ మాచినాను. అంకెలమిో.దవానితోకలిన్సి ఆటున్న వి, 

సాః..వానివల్లం గలిగిన చిన్న భాగము లెన్ని ? 
నూ:...ఒక్కొక్క_దానిలో అయిదు; పం డెండింటిలోను, 

పం( డెండయిదులు_అటువది. 

సా అవియే, నిమివభాగములు - అనగా నిమివషములను 

తెల్పు భాగములు, 

సా ఒక్ వాడుగుముల్లును ఒక పొట్టిముల్లును ఉన్నవి. అవి 

కనగుడు యున్న కా ని 
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వూ:...చిన్న బొట్లు కనంబండగా, అవి కనంబడవా P 

సా౬...గంటకు అజువది నిమిషములు, అజగంటకు ముప్పది. 

పావుగంటకు పదియీను. 

మా:___అది నా కిదివజుకే వచ్చును. 
సాః__.వోనీ ! గంటలోనున్న నిమిషములును, గడియారవకి 

వె నున్న చిన్న భాగములును, అజువదియే యని చెప్ప 

బోన్రముంటిని. ఇప్పుడు ముండ్లైెక్క_డ ఉన్నవి ? 
నూా:.._ గడియారము మింద. 

సా... బనులే! వ అంకెమోంద ? 

మా: రెండును పం(చెండవ అంకె 

మోంద నున్నవి. 

సాః...ఇపుడు పండెండు గంట లె నది, యా 

మా:.--నీవు చెప్ప నక్క_జ లేదు, గడియారమే చెప్పినది. 

ఇప్పుడేకాదా అది ఖంగు ఖంగున పం్యడెండు కొట్టినది. 

“సా. నాలో _త్తతోషాడు. ముండు (తిప్పుచున్నాను. ఇప్పు 

యెక్క_డ నున్నవి? 

మా:._ పెద్దముల్లు మూండవయం కెమిోా(ద 

నున్నది, చిన్నది పం(డేండు, ఒక టి-నడుమ 

నున్నది 

గ సా:చిన్న ముల్లు గంటలు చూపును ' 

Yh వెద్దది సష్టైప వ పత చూపును. వెద 

క పం[డెం డంకెనుండి యెన్ని చిన్న భాగములు వచ్చి 

నదో చెప్పు, 

మా._.._.అయిదు, అయిదు, అయిదు - పడి యేనునిమిషములు 

వచ్చినది. పం డెండుం'బౌవు అయినది. . 
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సాః_._.అంతకంెట నులభముగా  లెక్కింపలేవా +? 

ము ల్లేయంకెమోంద నున్న దంటివి? 

మా... నే, తెలినినది, మూ. జై దులు పదియీను, 

సాః:....మజల (తిప్పుమున్నాను. ఇప్పుడు (ఫొద్దెంతో సరిగా 
చెప్పు. 

మా=._నీవు పెట్టిన (వారా ? నిజమైన (ప్రొద్దా ? 

సా. షరిహాసమునకా పాఠమునకా వచ్చినది ని 

నూ:._.కోపపడకు _ వెద్దముల్హు అఆజంకె 
మోందను, చిన్నముల్లుపం[ జెండు, ఒకటి A 

౧౧ స 
నడుమను, ఉన్నవి. కనుక, పం( డెండు 

గంటల-ఆ జై దులు ముప్పది, ముప్పది 

నిమిషములు. పర్మడెండు నటు. 

హ్ P 

el 
అద 

మోద నున్నది. చిన్నముల్టు సరిగా ఒక 

ఉం క మోండికి వచ్చినది. కనుక _ ఒంటి 

గంట అయినది. అదిగో! నిజేమని గంట 

క్ష కూడ క్ "ట్రనది. 

సా:_పండెం డం కె మోంద నున్న ప్పుడు, పంోం డి దులు 

అటునవదికాచా + 

మా:=..ఆమా(త్రము తెలియక పోలేదు. పండెండు గంటల 
తరువాతే పం(డెం డై దులు.అనయగా ఒంటిగంట. 

సా=_నీవు ముజుకై న దానవు. చూచితివా చిన్న ముల్లు 

అయిదు నిమిసభాగములు తిరుగు నప్పటికి వెద్దది అఆువది 
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భాగములు _ పం(డేండు శెట్టు వడిగా - తిరిగినది. ఇప్పుడు 

చెప్పుకో ! చూతము. 

నా.__చిన్న ముల్లు మూూ(చు, నాలుగు 

నడువు నున్నది. సరే, మూడుగంటల 
శకెక్కు_వ, నాలుగుగంటలకు తక్కువ _ 

అన్నమాట. వెద్దముల్లు తపం | 

దాంటిరెండుయుక్కులు వచ్చినది-తొమ్మి 
దెదులు నలునది మొదు; నలువదియెదు, రెండు, నలువది 

'యేడు-మూండుగంటల నలువది యేడు నిమిషములై నదమ్హా ' 

పృశ్న్ళలు: 1. చిన్నము 'ల్లెనిమిడి తొొమిడి వఢుమను, చున ముల్లు 

అయిదంకేకు రెండుచుక్క_లు తరువాయిగాను ఉన్నప్పుడు (పొ ద్దెంత?2. ఏడం 

గంటల ముప్బావె నప్పుడు ముం డ్లెట్లుండునో గడియారము గీసి మోపు. 

మాటలు:.__ మధ్య భాగములు, నిమిషభాగములు, చేఆు 

వైన దానవు పరిహాసము. 

13. నక్క, గుంటనకగ-. 
అప్పు డప్పడు,చీశటి పడంగానే ఊరిబయట నక్కలు 

కూయుచుండుట వినియుందువు. ఆ కూంత వినినప్పుడు నీవు, 
మిక్కి_.లీ భయపడి యుందువు. అది పిల్ల లకు మిక్కి.లి భయం 

కరముగానే యుండును. 

నక్క_యు, కుక్క యు ఒక్క_జాతిలోనివి. 
వెద్దనక్క_లు, గుంటనక్క_లు, అని నక్క_లలో అెండు జాతు 

లున్నవి. వెద్దనక్క_లనే సాధారణముగా నక్క_ లందురు. 

నక్క_ లడవులలోను, బయ ళ్లయందును గూడ నుండును. 

నక్క సాధారణముగా శెండు, రెండునజి అడుగులు 



స... దాని కొక కుచ్చు me యుండును. అది 
వాని పొడుగులో రమారమి న. వంతుండును. ఆకుచు 

వెండు్రుక ల చివరలు నల్ల గానుండును. దాని కంటిపాపలు కుక్క 

లకువలె గుం[డముగా నుండును. 

నక్క_లు ఒంటరిగా. గాని, జేతలుగాం గాని, గుంపులుగా. 

గాని కాన్సించును, 

నక్కలు వేసవికాలమందు పగలు, వేండిమి భరింపలేక 
నీటిలో నుండునుగాని బొతేయలలో నుండవు. 

అపి ర్మాతులందు సంచరించుచు మేంక పిల్ల లను, గొడ్హోపిల 

లను, కోళ్ళను తినుముండును. భూమిలో పాతిజి వెట్టిన కు 

లను వైకి  ఎక్కలాగి తినును. "మొక్క. పెన్న వేలు, చెఆరకు 

తోటలు, నక ,_లుపాడుచేయుముండు నని నీవు వినియుందువు. 
రెండవబాతి నక్కలు గుంటనక్క_లు. నేలలో బొతియలు 

చేసికొని వానిలోనుండును గనుక వానికి ఆ చేరువచ్చి యుండ 

శమేశు. నక్క_కంటు గుంటనక్క. చిన్నజంతువు. అడి సాథా 
రణముగా అడుగునజి పొడుగు వైగా నుండును. దాని కుచ్చు 



తిర్ 

తోక ఒకయడుగు పొడుగునకు మించియుండును. ముకి 
యెక్కు_న మొన చేజీయుండును. చెవులు వెద్దవి. కంటిపాపలు 
వెలుతురులో సన్నగిల్లి కొంచెము కోలగా నుండును. పెద్ద 

నక్క_లకును కుక్క_లకును వెలుతురులో చిన్నవై నను, అవి 

గుం[డముగానే యుండును, 

అది పగలు బొజీయలలోనో, చెట్లతో జ్రలలోనో యుండును, 

అది పసిపట్టగలదు. చిటుక్కు_నుని చేప్పుడై న, దానికి 

"తెలియును. తెలివి తేట లక్కువ, 
ఇంగ్లండు మొదలగు చేశములందలి గుంటనక్క_ల శరీరము 

లొకవిధమైన వాసనగొట్టును, అందుచేత వేంటకుక్కలు పసి 
పట్టి వానిని పట్టుకొనం గలవు. మన దేశమందలి వాని కట్టి 

వాసన యుండదు. అందుచేతనే, మనేశమందు గుంటనక్క 
లను దొరలు వేంటాడరు. 

గుంటనక్క_౦త టక్క్_రిజంతువు మజియొకటి లేదు. తన్ను 
తణుముకొనివచ్చిన వేంటకుక్క_లను మోసపుచ్చి తప్పించుకొనం 

గలదు. దానిని పట్టుకొన వచ్చిన వేంటకాం్యడ్ర పన్నుగడలకు 

మాటు పన్నుగడలు పన్ని, వారిని మోసపుచ్చి పాజణీపోవును, 

అది వీతలను, న _త్తలను, బల్లులను, ఎలుకలను, చెదపురుగు 

లను తినును. 

పంశ్నలు:-___]. గుంటనక ్క._కున్కు నక్కా_కును ఖేద మేమి ? 2. నక్క 

లేమి తినును? 8. మన చేశమందు గుంటనక్మ_.అ వేల వేంటటాడరు? 4. గుంట 

నక్క. యెట్లి జంతువు ? 

మాటలు.....ఛభయంక రము, ఒంటరిగా, బొజతీయ, శవనుం, 

పసిపట్టుట, టక్కరి, పన్నుగడ, 
పంజమోనలాణదాతతకభలాతనమునువాపోరిలు. 



14. శిబిద కవ ర్తి 
ఈతం డొక గొప్ప చకవ్నర్హి ఇతడు దాతృత్వమునకు 

మిక్కీ. (సిద్ధి చెందెను, ఈతం డొక గొప్ప యజ్ఞ ము వేసె 

ను. అన్ని వర్ణముల వారికి మిక్కి_లి విరివిగా అన్న పదానము 

వేసెను. ఉ _తృములగు (బాహ్మాణులకు బంగారము, గోవులు, 

వృన్త్తములు, గృహములు, రత్నములు, భూములు మొదలగు 

పదార్థములను దానము చేసెను. రు ము విఘ్నము "లేకుం 

డ మిక్కిలి బాగుగా పూర్తి యయ్యెను. 

కడపటి దినమున గడగడ వడశును ఇక్క_లు రెపరెప 

లాడించుకొనుమ్ నోరుతెజచముకొని యొక పావురము ఆచక్ర 
వర్తి ఒడిలో తటాలున (వాలెను. ఆతండు దానిని దువ్వుయ్ 
బుజ్జగించు మండలా ఇంతలో అవ్వు మని యొకజేగ యా 

తనిముందు (వాలెను. అది చ[కవ_ర్తివంక చూచి నునుష్యులు 

నాటలాడు విధమున ని ట్లనియెను, 
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“అయ్యా! మహారాజా ! నీవు సత్వవంతు(డవనిధర్యాత్తుత 
వనీ వినియుంటిని.ఆశటిచే నాకడుపు మండుకొనిపోవుచున్న ది, 
నే నీపావురమును తినుటశై వచ్చితిని. నా నోటియొద్దనున్న 
యాపహోారమును నీ విటు పడంగొట్టం దగునా ! నా యాశలి 

యిప్పుడు శాంతింప కుండినయెడల నేను నిశ్చయము మరణిం 

తును, నేను చచ్చుటతోడనే నాభార్యయు పిల్లలును కడ జే 

ఆఅుదురు. ఒక్క_ పావురమును కాపాడందలంచి యిన్ని (సాణుల 

ను వోంగొట్టుట ధర్మ మా? బాగుగా ఆలోచించు కొనుము, 

ధర్మమును గు క్రెటుంగుము. అదికాక, చేను తినం౧హాడని యా 

వోరమునుఅ వేథ్సీంప బేదు. డేగలుపావురములనుతినునని వేదము 
లు చెప్పుచున్నవి. కావున నీవ్రచేయుపని ధర్మమునకు నిరుద్ధముగ 

నున్నది, అందుచే పావ్రరమునువిడిచిపుణ్యమును కట్టుకొనుము.” 

ఈ మూటలు వినంగానే చకవర్హి యిట్లు పలికెను, 

“డేగా! నీవు ధర్మ మెటింగినట్టు చెప్పుచున్నావు. నీనా 
టలు న్యాయ్యము వై నవిగానున్నవి. కాని, ౨ూపావురనముం 

కష్టకాలములో నామటులుం జేచ్చినది. దీనిని గహీంతునని 
నేను నిశ్చయించేకొంటిని. ఇట్టిదిక్కుమాలిన పత్నీని అధముం 
డై నను విడువ దగనప్పుడు దీనులనుకాపాడుటకు వఏర్పడినరాజే 

నైన నేను దీనిని విడువం దగునా?ి అట్లుచేయుట మహాపాపము 

కాదా? నీవు ధర్మమెణి(గిన దానవు కావున మనవి చేసికొను 

చున్నాను. నీకాకలి తీజుటయీ. కావలసినదికాదా?ి వమాం 

నముతో కడుపునిండిన నేమి? పావురపు మాంసముకంకు 

రుచ్యములగు మాంసములను నేను నీకు పెట్టించెదను. వానిని 

భుజింపుము. నీకు (ప్రాణములు నిలుచును. నాకు [1వతమును 
నిలుచును.” 

6-౨ 



శిర 

ఈమాటలు నినగనే జే కొంత అలోచించి యిట్లనియెను, 

“చ[కవ ర్తిచేసిన యాజ్ఞను మిజంగూాడదు, ఈ పాన్సర 
మెంత యెత్తున్నదో అంత నీమాంసమును నాకాహారముగా 

ఇసు.” 
“అభ్యంతర మేమి? మిక్కిలి నంతోషముతో ఇచ్చి 

దను” అని యాచ(కవ ర్తి పలి కను 

అంతట నొక తక్కెడను తెప్పించి దాని యొక చిప్పలో 

పావురమును చ(కవ_ర్థి యుంచెను కత్తి చేత పుచ్చుకొని 
తన మాంసమును కొంత కోసి శెండవచిప్పలో నుంచెను, 
పావురమే బరువుగా నున్నది మజీకొంత మాంసమును కోసి 
దానిలో నుంచను పావురము బరువుగా నున్నది గుమ్మడి పం 

డంత మాంసమును కోసివై చినను పావురమే బరువుగా నున్న 
ది కోయ(డగిన మాంసమంతయును కోసిమె చెను. పాన్ఫనమే 
బరువుగానున్నది 

చ[కైవర్హి శోల్లయోయి మాయ చుండగా. తళుకునును 

నంతలో ఇందుండును 6గ్ని బేనుయను ఆతని మెదుట (పత్య 
తమెరి వారిలో ఇం[దుం డిట్లు పలి కెను 

“రావో త్తమా ' నేనిగదుడను ఈతం డగ్ని దేవుడు. నీ 

దాల్భల మెంతో బగీశీంవం గోరి నేను జేగనె అని ఈపంయ 

పావుర మయ్యెను. నీ చాతృత(మునకు మెచ్చితిమి, నీ క్షీ x 

(పపంచ మున్నంతశకాల ముండును నీ శరీర మెప్పటిరీతి oa 

డునట్టు నరమిచ్చితిమి స్ 

జు పల్ యిదాగ్నులు మాయ మెరి, 

ప్రళ్నిలు, ___! శిలిచ్యకనర్తి పావురమును బుజ్జగించినప్పుడు డే~ 

యారనితో శేమాను? 2. ద్యకవ ర్తి యేమనిబదులు చెప్పెను? 8. జేగరూప 
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మును బొందినవా రెప్వరు ? 4. పొవురఫురూసమూను బొందినవా రిప్యతు ? 

ఈ. వా రట్టి రూపములు ధరించుటకు. “ారణ మేమి? 6. శివిచకప 9 యెట్టి 

చాయడని (పనెద్ధి 4 గాం౦ంవెను. 

మాటలు, దాతృత్వము, (పసిద్ధి: వర్ణ ములు, పదార్థములు 

విఘ్నము, దానము, ఒడిలో, బుజ్జగరమే, సత్యనరీతుండు, 

ధ ర్థాత్గుండు, ఆహారము, శాంతించు, గౌడ తేటుదురు. అ పేశ్నీం 

చు వరుద్ధము, వ ముయిలయ. జొచ్చు, రుచ చమ 

లు, (పత్యతుమెరి, నరీంము, నాయ మెరి. 

ల. 

ఇండ్లు కట్టుకొనుటగాని, సేద్యము చేసికొనుటగాని, వడం, 
గియును కమ్మరియును "లేకుండ సాగవు. 

"రెండవవాచక పుస్తకములో వ(డంగిని గూంర్చ కొంత 

చెప్పిలీమి. ఇందులో కవ్మరిని గూర్చి (వా సెదము, 
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క నులు, మేకులు, గొండ్రైములు, బందులు, నాగవాసములు, 

కత్తులు, కొడనళ్లు, గొడ్డళ్లు, గునపములు, నాళములు, కలు 

గోలలు, పాజులు, తెల్లికలు..._ ఇట్టి యినుప పనిము ట్లనేక 

ములు కమ్మరి చేయును. 

me బొమ్మ ేరాడుము. ఒకండు రెండు చేతు 

లతో తిత్తులనుఒ త్రి కొలిమినిఊదుమున్నా (డు. కొలిమిులోని 

బొగ్గులు బగ్గు బగ్గున మండు యున్నవి. 

అదిగో ' కమ్మరి కాటుతో పట్టుకొని యొక యినుపమం 

క,_ను కాల్పుమున్నా(డు., ఎజ్జగా కాలిన పిమ్మట దానిని 

చాగటిమోంద వెట్టి సు న నో సాగంగొ వ్యైను. 

వెద్దని పెద్దవి సాలగొట్టనలసివచ్చినప్పుడు, క మృరియెజ్డగా 

కాలిన రు కాటుతో పట్టుకొని దాగటిమి6ద 

వెట్టును. నుటీయొకడు నిలుచుండి వెద్దసమ్మెట "రెండు చేతు 

లతో పట్టుకొని సత్తువకొలంది తోక పెట్టిన యిను 

మును ఫ్యట్టును. కావలసి వచ్చినప్పుడు కమ్మరి యా యిను 

వుకుశాలతో అటు ఇటు తీప్పుమేండును. 
కొట్లు చున్న ప్పుడు కాలీన యినుమునుండి మిణుంగుజు 

పురుగులవ లె ఎజ్జని నిప్పురవలు లేసుముండును. 

ఎజ్ట్జగా కాలినప్పుడు: ఇనుమును సాగంగొట్ట ఏ యూకా 

రము wos ఆయా కారమునకు తీసికొని “రావచ్చును. 
తాళపుం చెవులు మొదలగు చిన్నసరకులు చిన్న ఆకు 

, తాతితో నునుపు చేయుదురు. వెద్దసరకులు నునుపుచేయు 

టకు వెద్ద యాకు టా లుండును. 

(పతి (గామమునందును ఒకక మర దుకాణముండును. జాసు 

వోని యూరినా ర చ్చేటికివచ్చి ఆమాటలు ఈమాటలు చెప్పు 
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శొనుమేందురు, వచ్చిన వారిలో కొందు వేడుకకై సమ్మెట 
తోనో కొలిమి తిత్తులతోనో పని చేయు మందురు. 

కమ్మరపని చేయుచారి గుడ్డలు నల్లగా మాసిపోవును, 
పృశ్నలు:..._!. కమ్మరి యేయేపనిముట్టు చేయును? 2. సమెటతో 6 

గొట్టుటకుముం దినుమును గొలిమిలో నేల కాల్చపలెను? 8. ఆకుశాయి కమ్మరి 

శీల కావలెను? 4. పల్లెలలో గమర దుకాణమున కెవలెపరు వచ్చి రే 

చుమి చేయుదురు? 5. కమ్మరి గుడ్డలు మాసిపోవుట శీమి కారణము ? 

మాటలు... నాగ వాసము, కబుగోల, దాగలీి, తొొల్లిక, 

నుత్తె, సమ్మెట, మిణుంగుటులు, ఉఊసువోనివారు. 
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తురుష్కుల దేశములోని ముఖ్య పట్టనమున నొక గొప్ప 

దూది వకు డుండెను. ఆతని యింటి కొక రాతి కన్నము 

(తవ్వి కొందజు దొంగలు దూదిని దోొంగిలించిరి. ఆ దూది 

వ_ర్తకు. డుదయమున నే, ఫాదుపాతో ఫీర్యాదు చేసెను. అంత 
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గాప్పపట్టనములోదూాది దొంగిలించిన వారిని బట్టుకొనుట 

మిక్కీ_ల ర్ ఫ్ట్యముకాదా? 

ఫాదుపా తన (పథానుని పిలీచి దొంగలను బట్టుటకు 

తగిన యాలోచనను చేయుమని ఆబ్లావించెను. (పథాను( 

డ శ్లు చేయుదునని (ప్రభువుతో వినయమున మనవి చేసికొని తన 
యింటికి పోయెను 

ఆ దినమున నే (పధాను. డొక గొప్ప విందు చేసెను. ఆ 

పట్టనములోనితురక లను అండణును పిల్ చెను. వారందజు స్నాన 

ములుచేసి శు భములగు వస్త్రములను ధరించి,[పథానుని యిం 

టికి వచ్చి భోజనశాలలో మాటలాడుకొనుచు కూరుయుండిరి. 

కొందటు ఫాదుపాగారి చాతృత్వమును కొనియాడు మండిరి. 

కొందటు (పథానుని తొలివినిగుజీంచి మాట లాడుకిొను మండిరి, 

కొందజు కూరల రుమలను గుజించి ముచ్చేటించుకొనుచుం 

డిరి. కొందటు తమతమను యిండ్లలోని తగవులను వెలిపుచ్చు 

చుండిరి. పిసినిగొట్టు దూదివ_ర్హకునకు తగినశికు యయినదని 
కొందటు గుసగుస లాడుకొనుఘుండిరి. 

లెల్ల బట్టలను రత్నక ౦బళముల వై వై పటిచినారు. చానివై 

నువానుదీయు లండటు పం కులు ద్ర్చి కూూరుసున్నారు, వడ్డన 

పైక. లు వచ్చుట యారంభ మైనది. 

అంతలో (పధాను(డు లోపలినుండి భోజన శాలలోనికి 

వచ్చి బారులు దీర్చి కూరుసుండిన అతిథులందజను బేజీవాజుం 

జా చెను. ఇట్లు రెండు మూండు పర్యాయములందజను బాగుగా 

చూచి యొక్క. వెద్దనవ్వున వ్వెను. (ప్రథానుం డేల నవ్వెనో 
"తెలిసికొన లేక యందజును తెల్ల (జోయిరి. [పథానుం డిట్లు 

చిగరగా పలికెను. 
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“చేసిన దొంగతనమును కప్పుకొనుటకు తగిన తెలివి 
లేనప్పుడు దొంగతనము చేసిన లాభ మేమి ? ఎవ్వరో దూదిని 
దొంగిలించినారు. సరే, వారు స్నానముచేసి విందునకు వచ్చు 

నప్పుడై నను గడ్డముల కాదూదికణము లేవియెన తగులుకొని 

యున్న వేమో రవంత మూముకో నక్క లేదా?” 
ఈమాటలు (పధానుండు పలుకంగానే కొందణు మొగము 

లడ్డము చేసికొని తము గడ్డములను గట్టిగా తుడుచు కొనిరి, 

నొరు దొంగలని (పథాను(డు కనిపశ్షైను. 

పంశ్నలు:-.-1. రాజో [పథానున శు యాజ్ఞాపిం చెను! 2. పధా 

నుండు దొంగల నిటు గు రిం చేను! 

నూటలు.- ఆల్లాపిం చెను, వినయము, శిక,రత్నకంబళము,సానిక, 

17. గద. 
యట 

గద్ద (పపంచనుం దంతటను 

కాన్సించు పథి... గద్దలు ఎ త్రేన 

చెట్ల మోందను కొండలమోా(దను 

గూండ్లు కట్టుకొని యుండును. 

దాని పొడుగు నుమా రొొక 

యడుగు ఉండును. 

అది మాంసము తిని (బతుకు 

పతులలో నొకటి, 

పిల్లీ రని కుక్క__.కును నూాంన 

మును చీల్పుటకు వాడి యగు 

కోటు లెట్లుండునో అక్ష మాంసముతిను పతులకు ముక్కు. 
వంకరగాను, వాడిగాను, ద్నషథముగాను ఉండును, 
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గద్దకన్నులు చిన్నవి. అది కడుదూరము చూడలలదు, 

ముక్కు_నకును కొన్నులకును తగినశ్షు గోళ్తుకూడ ఆంపపు 
పండ్రవ లె వంగి వాడిగా నుండును, 

కప్ప, వాము, చేయప, కోడిపిల్ల ముదలగువానిని గోళ్లతో 

(గుచ్చి తన్ను కొనిపోయి గూటిలో 'వెట్టుకొని తినును. 

గద్ద ఆకాశమున తిరుగుకు తనయెరకు తగినజంతువును 

దిగువ మయూడంగానే తటాలున బాణవేగముతో దిగి దానిని 

పట్టుకొని ఎగిరిపోవును, 

గద్దలలో రెండుజాతు లున్నవి. అందులో ఒకటి కొంచెము 

నల్లగా నుండును. శెండవది యెజ్డ యెజ్డ్జగాను, బోర దగ్గణి 

తెల్ల గాను ఉండును. దానికూంత “కృష్టా” అనినట్లు విన (బడును. 

హిందువులు దానిని విషువాహనమైన గరుత శంతునిగా 

భావించి నమస్క_రించెదరు. 
గద్ద ఇండ్ల మోంద వాలినయెడల, కీడు మూండునని హీందు 

వులలో కొందజణ నమ్మకము, 

అది ఆకాశమున ఎత్తుగా చ|కములు తిరుగుము అప్పుడప్పు 

డు అక్క_లాడించుచు పోవుచుండును.ఒక ప్పుడాకాశముమింద 

మిక్కీ_.లి యెత్తుగా నున్నప్పుడు చిన్న మచ్చవలె కాన్సించును. 
గద్దలను యూడవలె నన్నయెడల డాదాపుగా వట్టి పోయిన 

పంట చెజునులలోబెస్తలు చేంపలు పట్టుకొనునప్పుడే చూడ 

వలెను. వందల కొలంది గద్ద లాకాశమున తిరుగుయుండును. 
చేపలు కంటంబడిన పో కొన్ని తటాలునవాలి వానిని తన్ను 

కొని పోవును, పొట్టనిండ మెక్కి_నగద్ద, చుట్టుపట్ల నున్న యేదో 
యొక్క ెట్టుమోంద వాలీ, నంగనాచివలె కరూర్చుండును. 

ఇదంతయు మూహపుట కెంతో వింతగా నుండును, 
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స్రశ్నలు:._.!. గద్ద లెక్కొ_డ గూండ్లు కట్టుళొనును ? 1. అవేమి 

తినును ? తి. గద్దలను విస్తారముగా నిక్కడం. కోడంగలవు ? 

మాటలు... పపంచము, దృఢము, తటాలున, విమ్ణువు, 

వాహనము, గురుత శై0ంతుండు, జెస్తలు, నంగనాచి. 

18. పొడుగు, వెడల్పు, ఎత్తు, విరివి. 
రాముడు... గోపాలా ! అడుగు బద్దతో కొలుముకొని యెవ 

శివ కెంతయెత్తున్నారో చెప్పుడని గురువుగారు నిన్న 
వమునతో సెలవిచ్చిరికదా; నీవట్లు చేసినావా ? 

గోపాలుడు. ఆ ! చేసినాను. చేతితో బద్ద పుచ్చుకొని, 

వంగి, మొట్ట మొదట అడుగు దగ్గ్నణునుండి మొలవణకు 

కొలుపుకొంటిని. తరువాత నిట్రనిలంబడ్ మొలదగ్గ అనుండి 

తలవణకు కొలుయకొంటిని. నేను మూం౭ డడుగుల పది 

యంగుళము లున్నాను__నవ్యుచున్నా వేమి ? 

"రా... నేను మజియొకలాగున చేసితిని తే. 

గో..__వలాగున ? 

రా._._వ(పును కాలి మడవులును గోడకు 
అంటునట్లు సరిగా నిలంబడితిని. చేతిలో 

నున్న పచ్చే వెన్సిలుతో నా మెత్తును 
గోడమిోాంద గుతుతు వెట్టితిని. తరువాత 
అడుగుబద్దతో ఆగుజుతువజకున్న గోడ 

కొలిచితిని. మూ. డడుగుల యెనిమి 
దంగుళము లున్నది. అబే నా యొత్తు. 
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గో, అయ్యా ! నాకాఉపాయము తోచే లేదు. నీవు తెలి 

దై నవా(డవు. గదుల కొలతలుకూడ చూసుకొని చెప్పవల 
సినదని గురువుగారు చెప్పినారే, అవి మెట్టుకొలిచినావు? 

రానీ వేలాగున చేసినావూ మొట్టమొదట చెప్పిన తరు 

గో.___నీ గదివఅనే నాగదికూడ ఎత్తౌన మిద్దెగది. అంత యెత్తు 

ఒక్క_మాటుగా కొలువలేక పోయితిని. నాకందినవజకు 

బద్దతో కొలిచినాను. అక్క_డ గోటితో గీశినాను. 

ఎతు వీ.టవేసికొని, చానిమోంద నిలుచుండి, గీంతదగ్గణ 

నుండి మతి కొంతయెత్తు కొలిచినాను, 

అక్కడ మల గుజుతు వెట్టుకొని, నిచ్చెనవేసికొని, మిద్దె 

వజ కున్నయెత్తు కొలిచినాను. 

ఆలాగుననే నాలుగు గోడలమెత్తును కొలిచినాను. నాలు 

గును నాలుగేసి గజముల యొ త్తే యున్నవి, 

తరువాత [కింది నాలుగు వైపులు సుళువుగానే కొలిచి 

నాను. రెండు. పక్క. లాజేసిగజము లున్నవి. రెండు నాలుగేసి 

యున్నవి. నీగది యేలాగు కొలిచినావూ చెప్పవా? 

రా._చిన్నగడ కొక తాడుగట్టి యె త్తితిని. సరిగా గోడ 

యెొత్తుననున్న తాట్నికింద కాలి బొటన వేలితొ నొక్కి 

పట్టితిని తరువాత అది యెంతయున్నదో కొలిచి చూచి 
తిని. మూందడుగజముల రెండడుగు లున్నది. 

అన్నిగోడలు సమానమైన యొత్తుకలవే కనుక తక్కిన 
మూడు గోడలు కలువ లేదు, 
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(క్రింది భాగమును నీనలనే కొలిచితిని. కాని అన్ని (పక్క 

లును కొలువలేదు. గదులకు కెండు పొడుగులును సమాన 

ములు. రెండు వెడల్పులును సమానములు; కనుక, కలిసియు. 

న్న రెండువై పులుమా(తమే కొలిచినాను. అయిదేసిగజములు 

న్నవి. అన్ని వై పుళై చేసి గజములే కనుక నాగది చేదరపుగది. 
గో.._-ఆలాగై న యెడలనీగది మట్టుకొలతయు నాగదిముట్టు 

కొలతయు ఒక ళు-రెండును ఇరువబేసి గజములే, 

రా. జాను గాని, విరివిలో ఒకటి కొంచెము చెద్దది. 

గో,వట్టి టక్క_రినాట, 

రా. ఇదిగో | ముడు ! నీగదియునాగదియును కొలతలతో 
కూడ గీసికనబట చెదను. వదివె ద్దదోసివే చెప్పు కోం౫లవు. 

గో.._కు ను_నీబుది నాబుదిక ౦కు వెద్దదై న 'చై,నీగదియు నా 

గదికంెకు వెద్దది. చిన్నగళ్లు సమానము బే కాని, అట్టివి నీ 

గదిలో ఇరునదియై దున్నవి, నాగగరిలో ఇరువది నాలుగు 

మూత మే యున్నవి. 

ప్రశ్న లు;..... 1* రాముని కొలతలోను గోపాలుని కొలతలోను ఎవరి 

తొలత పతి మంచిది ? ఎందుచేత ? 2. సామాన్యముగా ౫దులలో సొక 

నిడుపు- నక వెదలుపు గొలిచినయొడల ఏల చోలును ? 8. శెండు గదులు 

సమానములని గోపాలునికి [భమ యేల కలిగను? ఏది పెద్దది ? ఎందు చేత? 
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మాటలు.__నిట్టనిలంబడి, చుట్టుకొలత, విరివి,టక్క_రిమాట. 

క 

19. పగలు త్రి, గలు, రాల 

సూర్యకాంతము--చం ద్రకాంతము. 

సూ..__చం[దకాంతమనినీకు తగిన వేరు వెట్టినారు. నీముంఖమం 

చూచి యింక చం(దుని యాడ నక్క_అలేదు, 
చం..___నీ మాటల చవుత్కారముకాని నా ముఖమునకును 

చం(దునికిని సంబంధ మేమున్నది? 

సూ..___ఉన్నదో లేదో నీవేలే చెప్పుచున్నది. 

చం..___ఆల్తాగ న, నీపేరు సూర్వకాంతము కనుక, నీమంఖ 

'మెవ్యరును "తేతవాజుం జూడ తేక పోవ తను. 
వెద్దలువెట్టిన ముద్దు పెర్ల కును పిల్లల లతుణము లకును ఎంతో 

భీదముండును. చసూచినావూ, మున్నను సత్యవతి అబదమా 

డగా పంతులుగారు రికీంచినారు. చేరు సత్యవతి ; ఆడినది 

అబద్ధము. 

సూ,..___మాటక ల్తెవు, నీవా నేనో యిప్పుడు తెలియుమేనే 
యున్నది.వేయి చెప్పినను నీపేరుర్యాతిది నావేరు పగటిది. 

చం... ఆలా కానిమ్ము. నీవు పాటుపడి చేదువుదానవు. నేను 
వట్టి నిదురపోతును. 

సూ.అందుచేత నే కాబోలు నిన్నను.___పగలు,ర్మాతి___ పాఠ 

ములో నీకందజకం కును ఎక్కువ “మార్కులు? వచ్చినవి, 

ఏని కన్నిటి కేమిగాని, నాకాపాఠము బాగుగ బోధపడ 
"లేదు, చెవ్పెదవా? 
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చం...నాకు తెలిసీనంతవటణకు చెవ్పెదను సాధనములు 

లోపలనున్నవి. వెళ్లుదమురా ! 

సూ... పంతులుగారియొద్దవ లె నీదగ్గణు భయములేదు కనుక, 

నాకు పూర్చిగా తెలియువజకు నిన్నడుగుచుందును, 
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చం. నాకు పరను సంతోవము. ఇదిగో 1. మోడు! ఈ 
గుం[డముగానుండు గోళమే భూమి అనుకొనుము. ఎదుటి 
దీపమే సూర్యు. డనుకొ్ననుము. 

నూ... సశేశకాని, గోళము కదలుచున్న చేమి ? 

చం,- నున భూగోళమును కదలుమేనే యున్నది. బొంగరము 
వలె తనయేట్ట తాను తిరుగుచున్నది. అది చూపించే 
టకే యీగోళమును (త్రిప్పుటకు వీలుగా అమర్సినారు. 
బాగ త్తతో చూచి చెప్పు. ఈగోళము రెండు(ప్రక్క.ల 
మీోా(దను దీపపుకాంతి పడుచున్న దా + 
.---- లేదు. దీపమువై పు భాగమునకు వెలుతురున్నది. తక్కిన 

భాగమునకు వెలుతురు లేదు. 
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చం... గోళములో ఎంత భాగమునకు వెలుతురు తగులు 

యేన్నదిగి ఎంతభాగము చీశటిలో నున్నది? 

నూ... వెలుతురును చీశోటియు చెణీస(మంగా ఉన్నవి, 
.చం.__9ఇ క్లే సూర్య కాంతి పడు భాగమును, పడని భాగమును 

భూమివై ఎప్పుడును సమముగా నుండును, 

నూ... సరే తెలిసినది. మొదటి భాగము వారికి పగలును, 

మిగిలిన వారికి రా[తియును కాని, కొండణి కెప్పుడును 

పగలును, గొందజ శకెప్పుడు రా(తియునా? 

చం... కాదు. భూమి కదల కుండిన నీవు చెప్పినట్లగును, 

కాని, భామియెప్పుడు కదలుయునే యుండు నని యింతకు 

ముందు చెప్పితిని గదా | అప్పుడే మజచితివా? ఈ గోళ 

మును (తిప్పెదను. ఏమి జేగుగునో సూచి చెప్పు. 

నూ. ఓహోో! వెనుక వెలుతు రున్న భాగములు చీయకకికితో, 

పడుయేున్నవి. చీశటిలోనివి నెలుంసనకు వచ్చుచున్నవి. 

చం... కనుక +? 

నూ._ఒక చేశమువారికే కొంతసేపు వెలుతురు, కొంత సేపు 
చీశటి.. కొంతసేపు పగలు, కొంత సేపు రాతి. 

చం....అశ్లే ఎల్ల వారికి. గొన్నాళ్లు సుఖము, కొన్నాళ్లు కష్ట 

ము అనికూడ తెలిసికొనుము. 

వృశ్నలు: kh “సత్యనతి” ఈనన 67 అర్థ మేమి ? 2. చండ కాం 

తము సత్యవతిమాట యేల చెప్పవలనీ వచ్చెను ? 38.ఏపేరు రా(తిది ? ఏది 
పగణిది ? ఎందుచేత? 1. జనుల కెప్పుడు పగటివేశ? ఎప్పుడు రాతి వేళ" 

తీ. భూవుమోంద6ల గొందఆకి బగ లెసప్పుడు మూికొంద అకు రాతి శాస 

చ్చునా? కారణమేమి ? 

మాటలు: __మాటక త్రై లతుణము, లేజిపాజం హామట, 
గోళము. 
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20. భారత కఛాసంగ)వాము. 
రాజులలో సూర్యనంశ పు రాషాలని చం(దవంశపు రాజాలని 

చెండు తెగ లున్నవి. ధృత రాను): శని పాండురాజేని యిద్ద౭తు 

చర్మదవంశపు రాజు లుండిరి, పీరన్నదమ్యులు. ధృతి రాష్ట్రు(డు 

పుట్టు (గుక్తివా(డు. (గుడ్ణితినము వలన రాజ్యమునకు తగని 

వాండయ్యును ,ధృత రాష్టం డే రాజ్యము చేయుసుం౨డెను. పాం 

డురాషే బలముగలవాఃడై అనేకరాజల నోడించి యొక్కువ 

సాముుసం వాదించి ధృత రాస్ట్రున శిమ్సేయుం డెను. 

ధృతరాష్ట్రుని భార్య గాంధారి. పిరికి నూయుగసురుకొడుకులు 

పుట్టిం. వారిళో దుళ్య్వోధనుండు 'వెద్దవాండు. సాండురాజేనకు 

కుంతి వెద్ద ఫార్య. మాది చిన్న భార్య. కుంతికి, ధర్మ రాజే, 

భీముండు, అర్జును. డని ముగ్గురు కొడుకులు పుట్టి. మా।దికి 

నకులు(డు, సహ దేవు. డను ఇద్దజు కొడుకులు పుట్టిరి. పాండు 
రాజే మృతినొందిన పిమ్మట; గర రాష్టుం తమ్ముని కొడుకులగు 

పాండవులను తన నూర్గురుపుత్తు లతొ సమముగా మూము 
మ వంచుచుండెను. విద్య లెల్ల చెప్పించుచుండెను. 
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దుర్యోధనాదులు నుంచివారు కారు. పాండవుల బలమును 
మంచితనమును చూచి, అసూయపడి; వారి కెన్నోవిధముల 
కీడుచేయుట కెంచిరి. [పజలకు పాండవులయం దనురాగము, 
గారవము హాహ్చుగానుండెను. ధృతరాష్ట్రుడు ధర్మ రాజాను 

యువరాజాగా చేసెను, 

దుర్యోధనుం డందుల్నకె మిగుల నసూయపడి పాండవులను 

హ_స్తినాపురమునుండి వెళ్ట్ళంగొట్టవలసిన దని తర్మడికి దుర్చోధ 

నము చేసెను. కొడుకుమూట మోజబుంజాలక్ యతండు వారిని 

వారణావతమునకు పంచెను. అక్క_డ వారిని లక్క ్యుంటిలో 

చెట్టి కాల్చి పంపుటకు దుర్యోధనుండు కం టవేసెను. కాని, 

కాలుమయున్న యింటినుండి వారు తప్పించుకొని పాణి పోయిరి, 
వారు మరణించిరని దుర్యోధనాదులు సంతోవీ.ంచిరి. 

పిమ్మట పాండవు లనేక చేశములు తిరిగిరి, బకాసురుడు 

మొదలగు కొందజు దుష్హులను చేంపిరి. [దుపదుండనువాని 
రాజ్యమునకువచ్చి యాతని కూంతురగు (చాపదిని వెండి చేసి 

కొనిరి, వీరి మేనమాను కొడుకే (శీకృష్ణమూ రి. (దుపదుని 
రాజ్యమున పాండవు లున్నారని తేలిసి ధృతరాష్ట్రుడు వెద్దల 

యాజ ననుసరించి, వారిని పిల్పించి, వారికి సగము రాజ్యము 

మా తమిచ్చి, ధర్మరాజునకు పట్టముగట్టించి, స os 

నివసించి మీ రేలుకొను(డని వారిని బరిపివేనె సెను, ధర్మరో పెక 

గొప్ప యజ్ఞము చేసెను. విచి[తమైన యొక సభను కట్టించెను. 

కుద మును చూచుటకు దుర్యోధ నాదులు వచ్చిరి. ధర శరాజో 

యొక్క. ఐశ్వర్యమును జూచి, సభచిత్రమునుచూచి యసూయ 
పడిరి, దుర్యోధనుడు వారి రాజ్యమును హరింపందలంచి తన 

మేనమామ మొన శకునిచేత ధర్మరాజేతో జూదమాడిం చెను. 
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ధర రాజే రాజ్యమును ఒడిపోయెనుతన్ను సోదరులను భార్యను 

కూడ ఓడి పోయెను. 

దురోధనుని తము డన దుళ్ళాసను(డు పాండవుల భార్య 

మైన చా్ఫపదిని సభతో 6 అవమానింప (పయళ్నీంచను, కాని, 
B కృృష్టమరా ర్చి యామె మర్యాదను కాసాను. పాండవులు 
జూదములో ఓడిపోయిన వారగుటచేత ఏమియు చేయం 

జాలక  ఊరకుండిరి. పం[(డెం డేండ్లు వనవాసమును, ఒక యే 

జ డజ్ఞాత వాసమును చేయుట కొప్పుకొని పాండవు లడవికింబోయిరి, 

రెండు (వతములు మిక్కి_లీ కష్టముతో పూర్తి 2 చేసికొని 

పాండవులు “'మారాజ్యము మౌాకి? నుని, కృష్షుడు "మొదలగు 

వారిచేత న రాయబారము పంపిరి. దుర్యోధనుని 

దుర్చోధనము చేత ధృత రా ఫడు వారికి రాజ్య మోయ లేదు. 

కురు శ్నే(తమున పాండవులకు * దుర్యోధనాదులకు పదునెనిమిది 

దినము లొక గొప్ప యుద్ధము జేరిగను. దానిలో పాండవులు 

జయించిరి. ధర్మరాజునకు పట్టాభి సేక నుయ్యెను, 

వ్యాసుడు భారతమును సంస్కృతమున (వాసెను. భారత 

మునకు పదునెనిమిది పర్వములు. నన్నయభట్టు, తిక్క_నసోను 

యాజి, ఎజ్బపెగడ అను ముగ్గురు తెలుంగు కవులు భారత 
మును తెలుస చేసిరి, 

పథ్ళలు:_...!. రాజోలలో శెండు తె లేవి? 2. ధృత రామని "పెద్ద 

కొడు కెవరు? 8. సాండవు లెందటు? 4. పాండవులు వారళశావతమునకు 6 బో 

వుట శేమి కారణము ? 5. అక్కడ వారేయపాయమునుండి కప్పించుకొనిరి? 

6. శకునియెవండు? అతడు ధర్శ దాజోతోజాద మేల యాడెను ? 7. ఆజ్ఞాత 
వాసమైన తరువాత చబాండవు శేముని రాయ 'బారమంసిరి? 8. భారత యాగ 

మెక గడ జీరిెగిను? ఎన్నిరోజోలు జేరిగెను? 9. ఎవరు గెల్బి8? 

మాటలు..___వమృతినొం దెను, అసూయ, గౌరవము, యువ 
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రాజీ, దుర్బోధనము, కుట, దుష్టులు, పట్టముగట్టించి, యజ్ఞ 
లట లు ద్షా 

ము, ఐశ్వర్యము, చిత్రము, హరించు, వనవాసము, అజ్ఞాత 

వాసము, రాయబారము, పర సములు. 
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21. పరి, 
పిల్లిని గుణించి సీను రెండవవాచకపు_స్తకమునందు బేదివి 

యున్నాను. పిల్లి జాతిలో చేరిన మృగములు మతీకొన్ని కలవు. 
వానిలో "పెద్దపులి యొకటి. 

అదెప్పుడును, అడవులలో వాసస్థాన మేర్పబుచుకొనును. 

పులితల, పిల్లీ తలవ లెగుం డముగా,నుండును. దానికన్నులు, 

'చెవులును, పిల్లికివలెనే యుండును. అదియును మాంసముతిని 

(బతుకును. కనుక పులికిని వాండిగల కోటలుండును. దాని 

పాదములు, గోళ్లు, పిల్లికివ లనే యుండును. 

పులి శరీరము పచ్చేనిది. దానిమోంది చౌజలు నల్ల విగాను, 
వెద్దవిగాను ఉండును. 



ర్ర్ 

పులి, పిల్లికంకు మిక్కిలి వెద్దజంతువు. సాధారణముగా అడి: 

మూ(డునటి యడుగులయొత్తును, ఎనిమిదియడుగుల పొడుగును 
ఉండును.అది చూచుటకు మిక్కిలి భయంకరమైన జంతువు. 

అడవిమాజుమోంగున ట్లది “కాండు9” మని అటమును. 

అడవి[పబేశములలో పశువులు మేయుయున్న ప్పుడు, (పక్క 

నున్న పాదల మాటునయగాని, యెత్తైన గడ్డి లోనుండికాని, చడి 

చేప్పుడు లేకుండ తాజటుయపోయి, వానిముందజపులి నక్కియుండు 

ను. అట్లుండి సమీపముగా వచ్చినపశున్ర మోందికి చేటాలున 
పోయి, పంజాలతో ముందుకా శ్లవై (గొట్టి పట్టుకొని, గొంతుక 

కొతికి మెడ వితిచివేయును. ఆపశువును దూరముగా ఈడ్ను 
కొనిపోయి కడుపునిండ. దినును. మిగిలిన భా(మును ఒక చోట 

ఆకులతో కప్పిపుచ్చి, కావలసినప్పుడు వచ్చి తినుముండును. 

ఒక యెధ్దుమాంసము పులికి మూండురోజాలకు సరిపోవును.. 

తరువాత రెరడురోజా లాహారమేమియు తినకే యుండునంట. 

అదియెద్దులను అవులనే కాక, లేళ్ళను, మేంకలను గొట్టె 

లనుకూడ తినును, 

పులి, దూరమునుండి పశువుమోందికి దుమికి, పంజాతోం 
గొట్టి, గొంతుకను గో శ్లతో చీల్చి, ర_క్షమును వీల్చి చేంపునని 
చెప్పుదురు; కాని, అది నిచము కాదంట. 

పులి నిట్టనిడుపుగా ఉన్న చె శ్రైక్క లేదు. కనుక పులివే్ను 

చోట వెంటకాండు అట్టి చెట్లమోంద మాటులు కట్టుక్" ని, 

ఎర.కె మేశనుగాని మటేయొక్” జంతువునుగాని సమీపమున 

కట్టియుంచి, మూయుయేండి, అది వచ్చినప్పుడు తుపాకితో 
జానీస్ చంపుదురు. 

పులిపిల్ల లను పట్టుకొనిబోనులలోనుంచి రాజులు, వేడుక మై 
ల {fa mm 
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వెంచెదరు. మచ్చిక చేసినపులులను నర్క_సులో బయటికి తెచ్చి 

ఆటలాడించెదరు. ఆటలాడించువా 'రప్పుడు - తము(పాణమం 

లను చేతంబెట్టుకొని యుందురు. 

ప్రంశ్నలు;---!. పులి, విల్లిజాతిలోని దని యేల చెప్పుదురు? 2. అశె 

క్మ_డనుండును ? గ. అది వేనిని డినును? 4 అది జంతును నెట్లు చేంపును? 

త్. పులుల నెట్టుచంపుదురు ? 

॥| మాటలు: వాసగ్థానము, మాటు( మోంగుట, మాటలు, 

"తాజుట్కు నక్కు_ట, సర్క_సు. 

ల = లావాలా దలకాయడారా నా తననంజిడలో రవ 

22, సూర్యుండు, భూమి, చంద్రుండు. 

వునము పడవలోం.గాని శెయిలుబండిలోగాని పడమటి 

నుండి తూర్పునకు. బోవుమయన్నా మనుకొందము. అప్పుడు 
(_పక్క_నున్న కాలువగోట్టును, చెట్లును, ల్స్ గావ్లు _స్తంభము 

లును తూర్పునుండి పడమటికి. బోవుమయున్నట్లు కనంబడును, 
“రెండు రెయిలుబండ్డ్లు స్రేషనుముందు నిలబడి యుండంగా, 

అం దొకటికదలి యొక పక్కకు. బోవునప్పుడు, రెండవది నిజే 

ముగా కదలకపోయినను, రెండవ (పక్కకు. బోవుచున్నట్లు, 
మొదటి బండిలోని వారికి కనంబడునుగాదా! 

అశ్హు భూమి తిరుగుచుండుట చేత సూర్యుండు తిరుగుయున్న 

ట్లు మనకు కనంబడును. 

భూమి, తిరుగుచుండుట వలన, దివార్మాతములు కలుగు 

చేన్నవని యింతకుముందు చేదివియుంటివి. అట్లు తన చుట్టును 
తిరుగుటయీ కాక, భూమి సూర్యుని ముట్టును/నాడ తిరుగును, 

ఒక సర్యాయము భూమి సూర్యుని చుట్టివచ్చుటకు సుమారు 



ర్ 

మూండువందల అణువదిమయైదు రోజులు పట్టును. ఈ కాలము 

నే సంవత్సర మని వేరు. 

భూమి సూర్యుని చుట్టును తిరుగుచున్నట్లు, చందు(డు 

మునభూమి చుట్టును తిరుగుచున్నా (డు. అట్లాక పర్యాయము 

తిరిగి వచ్చుటకు రనూరమి ముప్పదిరోజేలు పట్టును. 

పటమున సూర్యుని ఇఊరాడుము. సూర్యునియుట్టును భూమి 

పోవు మార్లమున్నది.చం[దుడుభామిమేట్టును పోవుమార్లము 
కూడ కనబడుచున్నది. చం[దుండు భూమియుట్టును పోవుచు 

కలను యొుడ్డనున్న ప్పుడు, సూర్యు డును చం(దు(డు ఒక్క 

సారి ఉదయించి యొక్క_సా'రి అ న్తమింతురు. కనుక ఆరో 

జన వమునకుచం[దుండు కనంబడండు. ఆరోజీను “అమావాస్య” 

యందురు, అమావాస్య వెళ్ళి న పదునేనురోజేలకు చం(దుండు 

లాం? యొద్దకు వచ్చును, అప్పుడు సూర్య కాంతి, చందుని 

మిందు మనభూమి -వై పుననున్న [పక్కను అంతటను పడును. 
కనుక, ఆరోజీన చం[దుండు పూర్మముగా కనంబడును. ఆరో 

జను “పార్టి మి” యందురు. 



అమావాస్య మటునాండు మొదలు, పార్షిమవజకుం గల 

నోజులను శుక పరు మందురు. శుక పతుమున వెన్నెల [కము 

పౌర్ణిమ మటునా(డు మొదలు అవమానాస్న వజకును గల 

రోజులను కృష్ణపక్ష మందురు. కృష్ణ పక్షమున చీశటి [కము 

సశ లు! 1. మన భూమి తిరుగుచున్నట్లు తెట్టు చెప్పలలవు ? 

2. సంపత్సరమని చేనికింజేరు? 8. అమావాస్య నాండు చం్యదుంజేల కనంబడ 6 

డు? 4. పౌర్టి మనాండు భూమయం, నూర్యుండున్వు దందుండును ఎుందు 

రోగిసి మూఫుము. 5, శుక్షపక్కమని దేనికియీరు? 6.కృస్ణ్టపక మని దేనికి. జేరు? 

మాటలు... పర్యాయము, పూర్ణ ముగా, సాచ్పుట. 

23. పరమశాంతుండు. 
ఒకయూరిలో నొకమంచి మనుజుండుంజెను. అతండు కోప 

'మెన్నండును ఎబుంగగనివాండు. అతనికొక సేవకు. డుండెను. ఈ 

"సేవకు. డాతనినిముప్పదిసంవత్సరముల నుండిసేవించుమండెను. 
ఈముప్పదియేండ్లలో ఆతం డొకసారిమైన కోప పడలేదని 

యో “సేవకుడు చెప్పుచుండెను, కోపము గలిగిన మనుజుండు 
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ముప్పదియీండ్లలో నొక్క_నూశైనను కోపపడకుండునా ౫ 
ఆ యూారిలోని కొందటు జను లాతనికి కోపమున్నదో 

"లేదో నిశ్చయముగా 'తెలిసనికొనందలంచిరి. ఆతని సేవకుని ఒక 

దెనమున పిలిచి యెటులై న ఆతనికి కోపము తెప్పించినయెడల 

గొప్ప బహుమాన మిచ్చెదమని వానికి ఆశ వెట్టిరి. ఏండందు 

లకు సమ్మతిం చెను. 

Ay = CP TET జయహో 
Ws RE. కా + 1 క్ 7 

అనాంటిశ్యోతి రం వ స సక్ న | వమానివేసెను, 

ఆతనికి ఒక్క అలవాటున్నది. పక్క_యెంతో పరిశు భముగా 
ఉండవలెను. ముడుతలు లేకుండ సాపుగా పక్క_పజచి యుండ 

వలెను. అట్లుండిన నేకాని యాతండు నిదవోండు. ముప్పదిసంవ 

త్పరములనుండి యోాసేవకుం జాతని పక్క_ను మిక్కిలి భద 

ముగా అతని మననునకు నచ్చినట్లుగా వేయుమండువా(డు. 

ఆ నాంటిర్యాతి సేవకుం డాతనిపక్క_ను ముట్టనే లేదు. 
ర్మాతి పక్క యేల వేయలేదనిముజలునాంటి యుదయమున 

ఆత(డు సేవకు నడోను. వా(డు విని విననట్లు “మటజచిలిని 

కాబోలు? నని నిర్ల త్యుముగా చెచన్చెను.శుమింపుమని కోరే 
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"లేదు. “ఇంతటినుండి జా(గ త్తతోవేయుదునని చెప్పనై నలేదు. 

ఆతని కెటులై నను కోపమువచ్చునట్లు చేయందలంచినవాండటు 

తేలచెప్పును? ఆర్మాతికూడ సేవకుడాతనిపక్క_ను వేయలేదు, 
“రా(తిపక్క_యెలవేయలే” దని మబునాం డాతండు సేవకు 

నిఅడిగను, “ఏమోా!జ్ఞ _ప్లీలేకపోయినిదని నిర్భయముగా సేవకు 

డాతనికి బదులు చెస్పెను, 

అప్పు డాతండు సేవకునితో నిట్లనియెను. 

“నీ విశ నాపక్క -వేయందలయుకొన బేదు కాబోలు. 

చిరకాలమునుండి దానిని వేసి [శమపడి యున్నావు. ఇళ 

"వీయుటకునీకు విసుగుగానుండిన నుండవస్సును. పోనియు, నేనే 

'వేసికొందును. ెండుర్మాతులనుండి వేసికొనుటచేత నాకు 

కొంత యలవ్నాకైనది.”” 

ఈవమాటలువినలో నే సేవకు. డాతని 'కాళ్ళవై బడి జనులు 

చేసిన క[టయు తన నేరమంతయు ఒప్పుకొని తమింపుమని 

"జేడుకొ నెను. 

వంశ్స్చ లు..___1 ఊరిలోని జనులు నేపకునితో నేమి కటచేసిరి ? 

4. ేపకుండు గూడ. గుటలోంగలిసి యుమిచేెసిను? శి. పరమశాంతు (డు 

తుదకు చేపకునినో “నీమునెను? 4. అందుపె సేవకు డేమి“చేసెను? 

మాటలు... సేవకుడు, నిశ్చయముగా, బహునూనము, 

సమ్మతిం చెను, పరిశు భముగా, భ[దముగా, నిర్ష క్యుము గా, య. 

మింపుము, జాగ we! _ప్టీనిర్భ యము, చిరకాలను, (శమపడు. 

24, చెన్న రాష్ట్రములోని వజలుం,. 
6 లో 

మన రాష్ట్రము చెన్న రాష్ట్రము. చెన్నపట్టనమునకు వుదరా 
లు A) 6 

ను అనికూడ వేరు.కనుక చెన్నరా ప్ర మును మదరానురా ప్ర మని 

యందురు. చెన్న పట్టణమే మనరాష్ట్రములోని ముఖ్యపట్టణము. 
లు అటు CA) 
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ఈరాష్ట్రములోని (పజ లందణజకు భాష ఒక్క_టికాదు. 

ఓ ఢఛాష కొందజు మాటలాడుదురు, వారు ఓ(థులు. 

కొందబు తేలుగు మాటలాడుదురు, వారు ఆం(ధులు. 

అజవము కొందజు మాటలాడుదురు, వారు అఆజవలు_అఆవన 

లనే | దావిడు లందురు, 

రొందటు కన్నడము మూాటలొదుదురు, నారు క రాటులు, 

నుజీకొందజు మలయాళము మాటాడుదురు, వారు నుల 

యాభులు.- Pp 
వీరుగాక దాదాపుగాలన్ని చోట్లను, ముఖ్యముగా, హౌదరా 

చాదుమేట్లపట్లను, హిందూస్థాని మాటలాడువారు కలరు, 
వారు మహమన్మునయులు, సామాన్యముగావారిని తురకలందురు, 

లిపిలేని అడవిభాషలు మాటాడు చెంజులు,కోయలు, శబ 
రులు మొదలగువారు అర ణ్వపాంతములందు కలరు, 

వెద్ద నెద్దయుద్యో గములు చేయు వారిలోల నేకులుఇంగ్లీ మభామ 
వమూటాడువారు. వారి నేఆం గ్లేయులనియుదొరలనియు అందురు, 
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ఇంగ్లీ ముభాష రాజభావగనుక, చేదువుకొన్న వారిలో అనేకు 

లుఇంసీ షుకూడమాటాడగలరు, [(వాయంలలరు, చేదువలలరు. 
ప్రశ్నలు... మనరాష్ట 9) ములో "చయే భావులు వాడ బడుచున్నవి? 

2. అన్నివోట్లం జేదువుకొన్న వారిచే నుపయోసింపంబడు ఖావయేది? 8.ఆది 
మొక్క. కే య ట్లుపసయోగింపంబడుటకు . గారణ మేమి? 

మాటలు... రాష్ట్రము, ఉద్యోగము, రాజభావ, శ బరులు. 

అ ఎ 
దంత. వులు వాత. 

25, తం ట్రం కూంతులు, 

ఒర్ నికి ఇద్దణు రూతులుండిరి, ఇద్దబికుకూడ అతండువెండ్లిం 

డ్లుచేసెను.. వెద్దకూయును ఒన్క_తో(టవానికిచ్చెను, ఇటికలు 
చేయువాని కొకనికి రంజవకూంతు నిచ్చెను. తెగిన వయన్సు 

రాంగానే వారలను అ _త్రివారిండ్లకు పంపించెను, 

కొంత కాల మైనవిమ్మట 'వెద్దకూంతును జఊూడయగోరి యామె 

యింటికి పోయెను. “అమ్మా! నీకాంపుర మెటులున్నది? నీవ్ర 
సుఖముగా నున్నా వాP”అని తండి రూంతునడ”ను. “నను 

నుఖముగా సేయున్నాను నాకేమియులోపము లేదు. కాని, నెల 

దినములనుండి యొండతీవముగా కాయుమున్నది. మాతోంట 
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లోని నూతిలో నీరు ఎండిపోయినది.( క్రొ త్తగా వేసిన మొక్క. 

లు ఎట్టుబదుకునో యేమియు తో౭చేకున్నది. ఆకాశముమిోంద 
ఒక చిన్న మేఘమైనం గనంబడకున్నది. ఈ వరుసయూడంగా 

ఇంతటవర్ష ము కురియునని తోంచజేదు. ఎంతో సొమ్ము వెచ్చించి 
[క్ _త్తమొక్క_లు తెప్పించి నాటితిమి, అంతయు దండుగ యగును 

కాబోలు! ఒకటి శెండు దినములలో దేవుని దయవలన ఒక 

విద్దవర్షము కురిసినయెడల మ్మాతము మాశేవిధమైన లోప 
ముండదు” అని కూ.తురు చెసాను, 

ఆమె యింటియొద్ద రెండుడినములుండి తండి రెండవకూం 

తునింటికి. బోయెను. “అమ్మా!నీ కాంపుర మెటులున్నది.? నీవు 

సుఖముగానున్నా వా?ి'యని యాతండు కూంతునడిగాను. “నను 

సుఖముగా నేయున్నాను;నా కేష.యులోపము లేదు. కాని, పట్టిన 
అంత యిటికయువెంకునుగూడ క శ్రములలోనున్నవి. రాజే 

గారిమేడ్నకె యింతవిరివిగాం బట్టితిమి. ఆవ మింకను 'వేర్ప లేదు. 

బట్టతడుపు చినుకులు పడినను మాాకొ'ంప ముని(గిపోవును. 

అజచేతులలో (పాణములు వెట్టుక్ "ని యున్నాము. ఈ వటి 

పు ఇంక ఒక్క_మాసమువజకుండిన యెడల మేము పట్టుటకు ఒప్పు 

దలచేసికొన్న యిటిక యంతయు పూ ర్తినొందును.క నుక, పొటు 

కున ఒక్క_ చినుకె న పడకుండ దేవుని దయవలన ఈరీతిగనే 
యాండు సెడలమా శేవియులోపముండి' దనికూ(తురు చెప్పెను, 

అప్పుడు తండ్రి యామెతో నిట్లనియెను. 

“అమా! మిాయక్క_ వర్షము కావలయునని ఆ(త్రెపడుచు 
స్నది; వాన రాంగూడదని నీవు కోరుచుంటివి. మికోరిక లలో 
ఎనరికోరిక సఫలము చేయవలసినదని భగవంతుని (వె+ర్థింప 

వలయునో నాకు తోంచేకున్నది.” 
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పంశ్నలు..._!. "పిద్దకూంతును దండి రెకిపనికీచ్చెను? 2. రెండస 

దాని నెసనికి చెను? 3. పెద్దకూ6ంతురు తం[డితో చీమి చెప్పెను ? 4. చిన్న 

జేసు చెప్పెను 15. తండి యేమి పలికెను? 

మాటలు. వయన్సు, పిమ్మట, కాపురము, లోపము, తన 

మంగా, మేఘము, దండుగ, క శ్ర్ము; వజసు, మాసము, ఆత 

పడు, సఫలము, 

reli Frail 

]1| 

లై 

Wells 

FEE 

26 సర్ * లి. ముత్తుస్వామి అయ్యరుగారు. 

వముదగరాను రా వ్ర ములో దశీణమున ఉన్న తంజావూరు 

జిల్లాలో “ఉచ్చివాడి” లను పేరుగల (గామమున్నది. ఆ(గ్రామ 

మున 1882వ-సంవత్సరము జాన్యుఅరి 28 తేదిని ముత్తుస్వామి 

అయ్యరుగారు జన్మించిరి. వీరితల్లిదం(డులు మిక్కిలి పేదవారు. 
వీరిచిన్న వయన్సునంచే తం డిగారుమరణించిరి. అంతటతల్లి గా 

రీ చిన్నవానిని తీసికొని తిరువారూరను [గామమునకు పోయిరి, 
అచ్చట పీరిక్ కొలందిగా అజవభావలో చేదువు చెప్పించిరి, 
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వీరికి ఇంగ్ల షు విద్య 'నేర్పుటకుం దల్లి గారియొద్ద తగిన ధనము 

"లేదు, ఏదై ననొక ఉద్యోగములో (పవేశించినం గాని 

కుటుంబము బేరుగు చారి లేకపోవుటచే, ఒక కరణము (క్రింద 

వీరు గుమా సాగా (పవేశించిరి. అప్పుడు వీరికి జీతము నెల 

కొకరూపాయ. 

విద్యయందు వీరికి ఆస_క్రిమెండు. వీరిబుద్ధిని యోగ్యతను 

మూచి కొందటు అభిమానించుకొని యిం శ్రీమచేదువు చెప్పిం 

చిరి. పరీకు.లలో ఎన్నియో బవుముతు లీయన సంపాదించిరి, 
ఒకసారి యింగ్లి మృుభావలో నొక మంచివ్యాసము(వాసి వీర 

యిదువందలరూపాయల బవూమానమును తిసికొనిరి. గణిత 

ఇా_స్ఫృమందు వీరిబుద్ధి మిక్కిలి (పకాశించెను. చేదువుపూ_కి 
కాంగానే అటువదిరాపాయల జీతముతో వీరు ఉపాభ్యాయు 

లుగా (పవేశించిరి. 

తరువాత కొ న్ని సర్కారు ఉద్యోగములను జేసి తుదకు 

హైకోర్టు జడ్డిపనిలో (పవేశించిరి. ఈ పనికివచ్చిన మున వారిలో 

వీచే మొదటివారు. ఈ పనిలో వీళు బాగుగా ఆలోచించి 

న్యాయ్యము లై నతీర్పులిచ్చిరని కీ ర్రిపొందినారు. వీరితరువాత 

"ఈ పనికి వచ్చిన మనవారిలో వీరికంట ఎక్కువ వారుకాని, 
ఫీరితో సమానులు గాని, చేరని జనులు చెప్పుకొనుమన్నారు. 

వీరి రాజభ_క్లికె మెచ్చి దొరతనమువారు వీరికి గొప్ప 

బిరుదు లిచ్చిరి. అజువది మూడేండ్లు జీవించి 1895-వ సంవ 

త్సరమున వీరు స్వర్లన్థులెరి. చలువతారితో  చేసినవీరిషి గవా 
మొకటి హైకోర్టులో స్థావింపంబడెను, న్యాయనభ శే కాక 
మదరాను రాష్ట్రషమునకుకు-డ అది యొక్క_ అలంకారమని 

ెస్పనమ్చును. 
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ప శ్నలు.._!. ముత్తుస్వామి ఆ ఎక్యురుగా క్కడ 6 బుట్టిరి! 

2, ఏసంవత్సర మున బుక్రిర? తి. వీ9 పేరుయుందుతిరు వారూరని” యంండుట 

శీమికారణము? 4. వీరు మెంట్ల వెందట "నేయంవ్యోగము చేసిరి? 5. ఏళా స్త 

మున వీరు మిక్కిలి సమర్గులు ? 6. జడ్డిపనిలో వీలెట్టి కీర్తిని బొందిరి ? 
7. ఏ సంవత్సరమున మరణించిరి? 

మాటలు... జనిం౦చిరి, ఉద్యోగము, ఆస క్షి, అభిమానిం 

ఇుకొను, బహుమతులు, వ్యాసము, దొరతనమువారు, స్వర్ల 

న్గులు, చేలున జాయి,విగహము, స్థాపింపంబడెను, న్యాయనభ, 

అలంకారము. 

టు 

లా? 
p 

॥ 
రా ॥ క్ 11 

సే ॥] వో | జీ \ 

0 ల శ ్ది [ > గ న్ ర 
ft గ MAT లా యా. (0 శ్ న 

గ 1 8" FAD జ Bl ఇ 

॥ ~ (జీ || | న క 
గ శ. ఉనన్ ఖీ | |, టా WTS frm బే | 

౪ గ్ గ్ర 
హై శ ల 

i tlre కటు! మ చే ల్ = A 

ఆ యా రే న్ 
అ 

శల లర 

శే 

= Er ete 

27. ఆరోగ బ్రసాథ నములు. 
నుబ్బహ్మాణ్యము. గో పాలా! మూకు. నుందరనుండెట్లున్నాండో! 

వునకర , మిశ్తేమి ? వాని యచదృష్ష మకుమి ? 
లీ ౧౧ ఉం ౧౧ 

గో___వఏమి ! తెలివి తేటలలోనా +? 

ను, __ తెలివి తేటలలో నేకామ. అన్నిటిగోను. ఆకోగ్యమున్న 
యెడల ఇంక నేమిలోటు ? తెలివితేటలు, సిర, సమస్త 
మును ఆరోగ్యమువల్ల న వృద్ధిపొందును. ఎప్పుడును రోగ 
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ములతో బాధపడువానికి నుఖ మొక్కడిది ? నుఖము 

లేనప్పుడు తెలివియు, సిరియు ఎట్లు రాణించును ? 

గో..__-నీవు చెప్పినది నిజేమే. మన నుందరుని చూడుము, 

వాండు వేరికి తగిన ట్లున్నాండు. నిజముగా నసుందరుం జే. 

వానిశరీర మెంతో ఆరోగ్యవంతముగా నున్నది. 

ను.___అవును. వాని తల్లిదండులు దృఢశరీరులు. చేదువు 
కొన్న వారు. సుందరుని చిన్నప్పటినుండియు జూ(గ_త్సతో 
చించినారు. వారు ధనవంతులు. వారియింట మంచినీరు 

కాయచక (తాగరు. నీటిని తెచ్చి, "కాంచి, వడయటోసి, (తాగు 

దురు. చెడ్డనీరు (తాగినయెడల, అందులోని కలువములు 

లోపలీికిపవోయి ప 

గ నోరి యిల్లెంతో 'యెత్తుగాపి ట్రించినారు. ఇంటికి చుట్టును 

ఎంతో ఖాళిస్థల మున్నది. నుక ముచిగాలి కానలసినంత, 
ఎనో a క్రికికీలుండుటనలన, మంచిగాలి అన్ని ౫దులలోోనికి 

పోయి చెడుగాలినికొట్టి వేయును. వా శెప్పుడును మంచి 

గాలినే పీల్చు చుందురు. 

ను... అవును. మాయిల్లు గోతిలో నున్నట్లున్నది. మాయింటి 
లోని చెడుగాలి వై కిపోదు. ఆవలి మంచిగాలి లోనికి 

రాదు. అందువల్ల నే మా యింటిలో ఎవరో యొకరు 

రోగము చేత చాధపడుయేనే యుందురు. 

గో. __-నుందరునితల్లి వానికి వేళకు అన్నము వెట్టును. ఎక్కువ 

తినినయెడల శరీరము బలియు నను దుర్చ్శమతో ఎప్పుడు 

ను ఎక్కు.న వెట్టదు. జీర్ణముకాని వన్తువులు తిననీయదు. 
చెడ్డ కాయ గార లను వ. శేనీయదు. వారింట 

మద్యపానము చేయువా రెవ్వరును లేరు. వారింటిలో 
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ఎవ్యరును నల్లమందు వేయరు, చుట్టలు (తాగరు. 

ను.____అన్నియుస శేకాని, మోారొకటిమజుచినారు. మాయమ్ము 

గారు న న్నెప్పుడును ముజికిబట్టలను కట్టుకొననీయరు. అను 
దినమును శుభముగా స్నానము చేయనియెడల కోప 
పడుదురు. ఉదయమునను, సాయంకాలమునను, శరీరము 

చెమ్మట పట్టువణకును ఆట లాడింతురు. రా(తి విస్తారము 

మేలుకొన నీయరు. తెల వాజీనతరువాత పడుకొననీయరు, 

ప్రశ్నలు. నుందరు 6 చారోగ్యవంతు డె యుండుటకు గారణ 

చీమి? 2. గోపాలు(డును, ను(బవ్యాణ్యమును, అట్లుండక పోవుటకు హత్తు 

జేసి? 8. “వాడు “పేరికి దగిన టు న్నాండు” అన నర్థ మేమి? అట్లుండుట 

ఎట్లు తట స్టిం చెను ? 
మాటలు. ఆరోగ్యము, దృఢశరీరులు, ధనవంతులు, కలు 

వము, కో మద్యపానము, అనుదినము. 

క hoi ! 

28, పరీ క్రి తుండు, శాపము. 
భారతయుద్ధము తరువాత ధర్మ రాజే చేశమును పరివాలిం 

చెను, ధర్మ జా తధా అడనునిమనుమం డై. న పరీవీతుండు 
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సింహాసన  మె్క్కె.ను. ఇతని తండి అభిమన్యుండు, ఛారత 

యుదములో మృతినొ ౦దెను, 

పరీశీతు. డొకనా(డు వేటకి యడవికి పోయెను. ఒక 

మృగమును పట్టుకొనవలయు నను పట్టుదలతో దానిని తజు 

ముయ పరిజనులను విడిచి లోయడవి కొక్కండును పోయెను. 
పరుగెత్తుట నలన ఆతండు మిగుల బడలియుంజెను. ఆతనికి 

మిగుల చాహాముశూాడ నయ్యెను. వుంచినీటికొజు కాతం డిట 

నట వెదకుముండయణా,నొక చెట్టుక్రింద జపముచేసికొనుయున్న 

ముని నొకనిం జఊూచచెను. ఆతని వేగు థకమిరుండు. ఆతనియొద్ద 

నొకకమండలువు ఉన్నది. దానిలో సీరుండునుగావున, “నాలు! 

యమెండిపోవుచున్న ది. ! రవంత మంచినీరిి మని యా 

మునిని (పారి ౦చిను, 

ఆతండు ప 'మగస జపములోనుండుట చేత ,-ఈరాజు మాట 

ఆయనకు వినంబడ లేదు. (బాహ్ముణుండు దొంగ జపమున. 

గూర్చుండ తన్ను లత్మ్యు వెట్ట లేదని రా జఊూపాంచి, కోపించి, 

యొక చచ్చినపామును ఆతని మెడకు జేట్టంబెట్టి తనవారిని గలిసి 

కొనుటకు వెనుకకు. బోయెను, 

సమోాపముననున్న ముని బొలకు లీవా రను శమిాకుని కొడు 

కగు శృంగితోం చెప్పిరి. రాజిట్లు తనతండిని అవమానించినాం 

డను కోపముతో ఆబాలు(డు మండిపడెను. కాళికియను నదికి. 
బోయి జలములను స్పృశించి “నాతం(డి మెడను చచ్చిన 

పామును ఘట్టం బెట్టిన యారా జీ రోజునకువడవనాండు పాము 

"కాటు చేం జచ్చులాక 1?” యని యతండు శపించెను. 

ఇట్లు శపించి యాతండు తం[డియొద్దకు వచ్చెను, తండి 

యింకను జపమునుండిలేవనేలేదు. పామింకను ఆతనిమెడమే 
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29. శః జార్టి చక కవ ర్విగారిచరి త్ర త్, 
శ్రీజారా య i ee జూకా నెల య 

తారీఖున లండను పట్టనములో జన్మించినారు. 

"లేతవయనున_అనలా పదునాలుగవ యేట _ మూండు 

నంవత్సరములు ఓడ పయాణమునేసి బహు దేశములు చూచి 

నారు. కనుక చిన్ననాండే _పపంచజ్ఞానము ఎక్కువగా సంపా 

దించినారు, 

ఇరువదియేండ్లు నావిక సేనలో వెద్ద యుద్యోగిగా నుండి 
రట్టు దిట్టముగ పనిచేసినారు. అయినను (కింది యుదో్య్యగస్థు 

లను వాల దయతో. జూచినారు. నావికులకు ఉండవలసిన 

ఉ_ త్రనుగుణములు _ సత్యము, విధేయత, పట్టుదలయును అని 

జబోధించినారు. 

1898 వ-సంవత్సర మున (శీమేరీగారిని వివాహము చేసికొ 

న్నారు. వారిని జూచి సంతోవీంచుటకు అప్పుడు (ీవిక్షోరియా 

రాణిగారు జీవించియున్నారు. భార్యయెడలను బిడ్డల యెడలను 

మిక్కి.ల్ అనురాగము గలవారై ద కుటుంబధరగాములను 

చేక్క_(7 నెజవెడు వారు, 

ర ప్రిసాశౌప్ర్రమునందు నుంచి అనుభవము గలవారు. 

తుపాకి వేంతలో మిక్కిలి Ce గలవారు. 

కొన్ని యాటయలందును నాటకములుచూయటయందును 

వీరి కెక్కువ సరదా. కాని, వేకాట యిష్టముగాదు. 
అనేక (గంథములు చేదివినవారు. చరిత పఫుస్తకములవై 

అభిమాన మెక్కు_న, 

1901 _ వ సంవత్సరములో మేరీరాణిగారితోం. గూడ 
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ఆ స్ట్రేలియాకు "వెళ్ళీ ర. అక్క_డ బడి వీల్ల లకు బవాుువుతు లిచ్చిరి, 

“మోకు విధించిన పనులను క_క్రివంచన లేకుండ చేయుండు. 

మాతా పితృభక్తి రాజభక్తి దె వభ క్లి గలిగియుండులొ డని 

వారికి బోధించినారు. 

ఇంగ్లండు రాజుగారి వెద్దకొమారునకు“ పిన్సఫ్ వేల్పు” అను 

విరు దిత్తురు. ఆబిరుదుపుచ్చుకొని, 1905-6వ-సంవత్సరములలో 

జార్జి గారు మేరీగారితో మనచేశమును జూయేటకు నచ్చిరి. 
ఇండియా బరాలలో 9000 మళ్ల కెక్కుువ [1 పబేశమును 

లీ a.__.౧ ~ 

ఊాచిరి. మనచేశములో అనేక రాజాలకు దర్శనమిచ్చిరి. 

చెన్న పటనమునకుంగూాడ వచిరి. అపుడే దాని భాకానుి 
య ౬ బ్ cn» 23 

అనుదానికి “జారి బాను” అను సేరు వెట్టంబడెను. 

గొ లే 3 అ ళు ఆదు గా 
తం(డగారై న “ఎడ్య్వర్లు (పభువువారు స్వర్లన్గు తాట చేత 

1911 న- సంవత్సరము జూను 22న శేదీని ఇంగ్లండులో 

పట్టాభిషి కులై నారు. ఆపట్టాభిసేక మహోత్సవములు మన 

దేశములో (పతి పట్లనమునను జేరిగినవి.  చేనవాలయముటు, 

మసీదులు మొదలగు (ప్రార్థనమందిరములలో | వ్రాగ్థనలుజేరిపి 
నారు, ఆశీర్వాద సభలు చేసినారు. బీదలకు తృ పిగా భోద 

నము పెట్టినారు. బడీపిల్ల లకు మిఠాయి పంచి వెట్టనారు. సంగీత 

ములు పాడించినారు. 

వారిపూర్వులు ఇూపనిదయ (శీజార్డి చక్రన ర్తిగారును 
(శీమేరీచక్రవ_ర్తినిగారును మన కొక విషయమున చూవినారు. 
1911 వ-సంత్పరము డిసెంబరు 12వ- "లేదని తాము విచ్చేసి 
ఢిల్లీ పట్టనములో మహావై భవముతో పట్టాభిషేకము చేసి 

అష జ 9 Bar అవే మనపూర్వచ[కవ ర్తులు పట్టాభిపి. క్ల లైన 

వోటు. వారి (పబానురాగమున కై ఆసేతు హిమాచల 
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పర్యంతము (పజలు కొండంత సంతోవము పొందినారు. 

స్ శ్నలు....!. (శీ జార్లిగారి యిప్పటి పయస్సెంత ?2. నావికులకు 

వారుచేనిన యుపడేశ మేమి ? 3. బడివిల్లల కొకసారి యేమి బోధించిరి ? 

4. వారి వేని యిస్త ములు ? 5. వారెప్పు డీంగ్గండులోో( బట్టాఖిపి కు లెరి? 

6. వారు వారివూర్వులు చూపని యన్నుగవాము నునెకీమి చూపిరి? 

మాటలు... నావికసేను కుటుంబధర్షములు, కృషి. 

వస్త్రము: అనుభవము, కుశలు(డు, అభిమానము,శ _ క్షివంచన, 

స్వర్లన్గులు, (పజానురాగము, ఆసేతు హీనా చలపర్యంతము. 

-కత్తాకారామిహాందంపకకోనినాం. దందామతొలంలురాల. 

రెండవ భాగము, 

1. సరార్యోదయము. 

మ 0 దెరి. 

కాకాా_రోకోయంయుం $ గోడి కూసినది. 

వెండినాగామువలె శ వేగుయజోక్క_దిగొ! 

కొలకాలనుంచుం బశత్వ్సులు వాలం గూసెం 

గలకల మని తెల్సి శ గాంచెను దిశలు. 4 

తూరుపు దిక్కు. $ దొగరు రం గదిగొా! 

రంగారుసాలువూ $ రత్నకంబళ మొ 

జేసుటుగోడరౌరా 1 చెంగల్వకొలనొ 

యన్నట్టు లరుణోదశీయం బయ్యె నదిగా! 8. 

ఆ నడుమను కూడు 4 మదియీమి వింత! 

కుంకుమ'రాశియోా 1 గుమ్మడిపండా 
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పట్టు పొత్తులలోని $ (పభుని బాలకుండా 
యన సూర్వు(డువెలిం౫ $ నాకాశ మందు. 12 

ఆలస్య మింక6€ జేశయంగరాదు నునము. 

చప్పున బల్లోమి $ స్నానంబుచేసి 

శుభమా లాంగును $ పొక్కాను దొడిగి 
(శద్ధతో. బాఠముల్ $ చేదువంగా వలయు. 16 

2. తల్లి. 
మ 0౦ జరి. 

నను గర మున(దాల్సి, శ నాటి నుండియును 

గణన చేయగ తేని శ గండాలం గడచి. 

నవమాసములు మోసి 9 నన్నుం గన్నట్టి 

తల్లి కంెటును వేటు $ దైవంబు గలదె? 4 

ఆహణము ల్పట్టిన శ కాలంబులందు 

ముం దెప్పుడోపుట్టు $ పుత్రుని మేన, 

మొక్తియోా తొజియోా $ పాడమూాపుననెడు 

భయమున, “రోగిని $ పగిది మంచేమునం 

బడియుండి భగవంతుం $ (యార్థించినట్టి 

తల్లికం ను 'వేజుశ దై వంబు గలదె? 10 

యమ భాధ పెట్టి నేనవని వై (బడల. 

ననుంజూచి క ష్టనుంశతయులహాడ మజుచి 

* తోని = రోగమావచ్చిన శ్రీ. 
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(వక్కనుంచిన నాకు: 3 చాలిచ్చినట్టి 
తల్లికంకును 'వేజుశదై. వంబు గలదె? 

తన పనుల్లాని, నిక దను దిండి మాని, 

నాయడు వినినంత $ “నాతండి ! ” యంమే, 

కసుడ్తివడి క్ న 4 నోకొటినటి 
జ అలు 

తల్లి కంకును చేటు $ దై వంబు గలదె P 

నాకాట్లు నాకొట్లు $ నాతిట్లు Xనక 

మంచి యాహోరముల్ శమంచిబట్టలును, 

నెంచి నాకుంచి తా $ *నిక్కట్లు పడెడు 
తలి కంకును వేటు $ దైవంబు గలదె? 

నా యీడు దాంచి *దుంఫడగములు దాయి, 

యెవ రేని *'యగ్గింప $ నెదను బొంగియును, 

దెచ్చి నా కెన్నియో $ దిగందుడ్పివోయు 

తల్లికంచును వేటు $ దైవంబు గలదె? 

(పొద్దున ననుదిద్ది, $ బువ్వను బెట్టి, 

పు_స్తకాలిచ్చి, మోమున “రత యుంచి, 
ముద్దిడి, బడికంపి, 4 పూర్ణ వా (పేమ 

నెపుడు నేవత్తునో $ యింటికి మటల 

నంచు నాబడివై చె $ యరయుయ్ నుండు 

తల్లి కంాళను వేటు దైవంబు గలదె? 

14 

18 

22 

26 

1. నుడివడి = కల(తేపడి. 2. ఇక్కట్లు = చిక్కు_ల - ఇబ ప్రతుల. 

శి. దుండగ ముఅ=దు క్చేస్త్టలు - కొం కెపనులు. క. అగ్గింవన్ = బొగడ. 

సుతీింప౯గా,. 
pr] 
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చారి నేం బడణాంచి $ తా దవ్వునుండి 
తొరపడి వచ్చి చేశతుల లేవనె త్తి. 

“నేలపై (బడ్డది $ నీవు 'కాదన్ము! 7 

యంయంగాంగున దుమ్ముశనంతయు దులిపి. 26 

తూ యని నాచేత $ * దూపొడిపించి 

(పీేమతో మెల్లగా $ వీపువైం జేజుచి 

వెంటనే న న్లంకం $ బెట్టక చేన్న 
రా ల 

తల్లిక౦ కను వేటు $ దైవంబు గలదెగి 40 

3. ఉక్క, వర్షము. 

ఉక్క_చాల౫ం బె $ 'నుస్సురు” ల్పు్య్లై; 

మితి లేని చెమ్మట $ లే నెల్ల దడివె; 

విసన కట్టలు చేయి $ వీడక యాడ, 

నెద్దదావాము కల్లి $ వెదవుల నాన్చి. డ్తీ 

అంతలో నాకాశ $ మంతయు (గమ్మెం 

ఇాటుక కార శ్రబ్బు $ కంటి కింపుగను; 

గాలివచ్చెను పయి ఫే గా మబ్బునుండి. 7 

కన్నుల మిజుమిట్లు $ కలుగు లాగునను 

మింట దళుక్క_ని $ మెటుములు మెటసె 

పటపట బై నేదొ శ పగిలినరీతి 

నుజుములు చెవులలో $ నుజిమె నెన్నన్నొ. 11 

* తూపౌడిపించి ఉ మ్లివేయించి, 
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కుమరించిన యట్లు శ కురిసెను వాన; 

పుడమినందజ | పాణశములు చేల్లంబడియె. 

మొదట? గొంచెము కష్టశీమును బడకుండ 

నుఖపడువారిని $ జూడ మెవ్యరిని. 

జా 

చెల్లెలా ! రారమ్లు $ చెల్లెలా రమ్ము ! 

ఏది యూచెద విప్పు $ మో కట్టుకథను 

కదలలాం గలిగిన శ కాళ్లు శెం డుండు6 

గాని నే నరుడను శ గాను గానము. 

ఈవెపు నావైపు శే నిరు గొమ్ములుండు 

గాని నే గోవును $ గాను గానమ్మ. 

భూమివై నజకాళ్లు $ మోపే పోదుం 

18 
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గాని పటీ.ని నేను $ గాను గానము. 

వెలగల జీను నాశవీంపువై నుండు. 

గాని గుజ్హము నేను $ గాను గానము. 

గణగణ(మోలౌడు శ గంట నాకుందుం 

గాని బండెద్దును $ గానుగానమ్తు. 

తళతళల్ గలగొల్పు] తగిలించుకొందుం 

గాని “వాచిని” నేను 4 గాను గానము. 

వింత నున్నలు రెండు $ వెలసిన ట్లుందు. 

గాని విసర్లంబు $ గాను గానము. 

నిలువంబెట్టిననై న శ$ నిలుచుండ లేను 

గాని నేం బరు త్తం $ గలను గలనమ్మా. 

చిటికలో నది యేదొ $ చెప్పుకొంచేని 
యది నీకు. జెప్పుదు $ నయిదుపూంటలను. 

5. దొంగ-ఆతని తల్లి. 

గీ. శాలుం డొక్క_ండు తనపాఠశ్రశాలయందు. 

దోడిబాలుని ఫొాత్తంబు $ దొంగిలించి 

తల్లి కిని జూప, నీడిచిశతన్న కుండం 

జియునగవు నవ్వుచు నువేతశచేసె నకట ! 

గీ. అతండు మజియొక్క_నాండు మేశలై నయట్టి 
సరిగదు స్తుల నెచటివ్రై $ సం(గహించి 

1 సరిగ అ జేరి; జేలతారు. 

జనకా భినానా లు బాలకా జనానాం వవకాాసవ నునా మతా! అ se aoa మ 

ie 

12 

14 

16 

18 

28: 
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యమకునుజాప, నామె “యా శ వో! యటంమేం 

గొడుకు తెలివికి సంతోష శ పడియె నకట |! 

ఎవ్వరికి గానంబడకుండ శ కేదొ యొకటి 

యిక తచ్చుయ్ం దల్లికి $ నీయసాగా; 

నంత నానా బెద్దవాం శ డయెనతండు, 

వయసుతో దొంగ బుద్ధియుం $ (బబలుచుండె, 

బాల్ననుందున బడిదొంగ, శ వయనురాలో 

బందిపోటు దొంగలలోన.6 శ (బబలుం డయ్యెం 

1దస్క్రరత యెంతకాలము $ చాలదు ? 

పాపముఫలించె; నాతండు $ పట్టువడియె. 

అతనినేరము స్థిర పడె $ నతని కపుడు 

నురణదండన విధియించె $ మనుజవిభుండు; 

కొడుక ! కొడుకా ' యనుయ్ం దల్లీ $ గొల్లుమనుయ్ 

బిడ్డ నురిదియుచోటికి ఈ వేగ సౌ. 

అతండు తల్లి నిజూచి “మాయమ్మ ! నీకుం 

జిన్న యొక మాట చెఏవిలోన6 శ జెప్పవలయు 

రి వున నామెవచ్చి కథర౦ బొసంగ 
శీ a 

నామిచెవిని గటుక్కు_న శ నతండు కొటి కి. 

*విని గొతీకితివేవిరా శ "చెనంటి ! యనుమ్ుం 

జింతలోం. గొంతకోపంబు శ చెంది, యామె 

యతని. జీకొట్టి యదలించి 4 యా[గహింపం 

గనుల నీరొల్క_ నత డిట్టు శ లనియెం. దిరుగ. 

1 తస్కరత =వొంగతనము. 2 చెనంటే = దుమ్హు౯డా ! 
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గీ. ఏను బడిపు నకము దొంగిశలించినపుడె 

యిట్లు చీకొట్టి నన్ను శిశకీంచి తేని, 
యిట్టి దుర్లతి నాకు, నీ $ కిట్టిచింత, 

కలుగకుండును గాదె యో $ కన్నతల్లి ! 

గీ శాలుండే కాదె దోష ముశల్పంబు కాదె! 

యనుమే( దలిదం[డు లెంచేంగాం శ జేనదు ! చేనదు ! 
పాలదంతాలతటిీ డిద్దశేబడనిగుణము 

కోరమిోాసాల నాండెట్లు $$ కరుదురలోలదు + 

rT 

సతిపద్యములు. 

క. అక్క_అికురాని చుట్టము, 

(మొక్కి_న వరమోని వేల్పు శ మోవారమున. చా 

నెక్కి.నం "చాఆిని గజము, 

(గ్రక్కున విడువంగవలయుం $ గదరా నునుతీ, 

క. కూరిమి గల దినములలో, 

నరము లెన్నండును దోంచేశనేరవు మటి యా, 
కూరిమి విరసంకై నను, 

నేరములే తోయమమేండు 1 నిక్కము నునుతీ, 

కం అస్పిచ్చువాండు వెద్యుండు; 

నెప్పుడు నెడ తెగకపాటు శే నేజును ద్వొజుండుక్ 

'పేప్పడిన యూరనుండుము, 

స్రోప్పడ కున్నట్టియూరు $ సౌరకుము నువతీ, 
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. ఉపకారికి నుపకారము, 

విపరీతము గాదుసేయ శ వివరింపంగా, 

నపకారిక్ నుపకారము, 

నెపమెన్నక సేయువాండు శ నేర్పరి సుమతీ, 

8 ఎప్పటి కెయ్యది (పస్తుత, 

మప్పటికా మాటలాడి 1 యన్యుల మునముల్, 

నొప్పింపక తె నొన్వక , 

తప్పించేుక తిగురువాండు $ ధన్యుండు సుమతీ, 

శ ఎప్పుడు సంపద గలిగిన, 

నప్పుడె బంధువులువత్తు + రది యెట్లన్నక", , 

'దెప్పలుగ6 జెజువునిండ్ినం 

గప్పలు పదివేలుచేరు. శ గదరానువుతీ. 

* వఏటిరకుమొో కనుంగగాయలు, 

దూజకుమో బంధుజనుల( శే దోషమునుమ: 

పాటజకుమోా రణమందున, 

మోజణరకుమిా సలాం 4 మేదిని నునుతీ, 

. కనకపు సింహాసనమున, 

శునకము గూర్చుండంబెట్టి శ శుభలగ్నమానం, 

దొనరలో. బట్టముగట్టిన, 

వెనుకటి గుణ మేలమాను 1 వినురానునుతీ. 

కులకాంత తోడనెప్పుడు, 
కలపింపకు; వట్టితప్పు శ ఖఘుటియింపకుమి 
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కలకంఠకంఠి కన్నీ 

రొలికిన సిరి యింటనుండ శ నొల్లదు సుమతీ. 9 

క, చేతులకు దొడవుదానము; 

భూతలనాథులకు. దొడవు $ బొంకమి; ధరలో, 
నీతియె తొడ వెవ్యారికి; 

నాతికీ మానంబు తొడను $ నయముగ నుమతీ. 10 

అజం? భాంకంాలండాతవాడాననో రుల. 

రావుబవాద్దరు కం. వీరేశలింగ ముపంతులుగారి నీతిదీపిక సుదకి) 

-| తీసినపద్య ములు. ) ద 

మంచి బాలుడు, 

గీ భోజనము చేయునప్పుడు శ బుద్దిగలిగి, 

లేనివన్తువు త్లైమ్మని $ వన్స్. 
యాగడముచేసి యలంచక $ వేగమునను, 

గలకొలందిని భుజియించి 4 కదలివోను. 1 

గీ తానుబడియందుం బేదివిన $ దాని నెపుడు, 

మజచిపోవగ వల్లించు శ మరల మరలం 

బు_స్తకంబులం జింపక $ పొదుపుగాను, 

వాడుకొనుమండు( దనతోడి 3 వారుమెచ్చే. 2 

విద్య, 

శీ, రాజు తనచేశమునన గాశరవముగాంయచేుం; 

బండితుండొ, యెల్ల యెడ, గార శవమ్ము వడ యు 
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జీదున్రునకు రాజ్య మైనను $ జౌలదనంగ 

విద్యతో సాటి ముతీయేది $ విశ్వమునను ? > 

అడ(శువ. 

ఆ. ఎంతకలిమి గలుగు 4 నంత యడంకువల 

గలిగియుండవలయు, 4 గర్వపడక / 

యన్నిగుణములుండి $ యడంకువ లేకున్న, 

నిష్ఫలంబు లవ్వి $ నిశృయముగ. తీ 

వ్ చదువునకు(దోడు వినయంబు శే గుదిరియుంట, 

పసియడికిని దావియబ్బిన $ భాతియగును; 

విద్యగలిగియు నడశువ శ వెలయకుంట, 

యమరతరువును గచ్చ చెశట్టలమికొనుట. 5 

మూయ డన ఫా గ ము, 

వ్యాక రణము. 

ఈకింది వ్యాకరణ విషయములను చాలురచేత వల్లిం 

పవింపంగహాడదు. ఆయారూపములు వాచకపు _నకములో వచ్చి 

నప్పుడు వాని. గనంబజిచి, [(పశ్నలువేసి లింగ వచన కాలాది 
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భేదములు బాలురకు స్పష్టముగా. దెలియునట్లు చేయవలెను. 

వ్యాకరణ పరిభాపాపదములను మొదటనే చెప్పూడదు. 

L: నానముములు:...._ పురుషులను గాని, స్త్రీలను గాని, యితేర 
జంతువులను గాని, | పాణము లేనివ స్తువులనుగాని చెప్పుము. 

ఉ॥ రాముండు తండి - ఇవి త (నముహదర్థక 

ములు.) నీత, కూంతురు-9వి త్రీ లింగములు (మహత్యక్థిక 

ములు.) ఎద్దు, ఆవు, చెట్టు, పలక _ ఇవి నపుంసకములు 

(అమవహాదర్గక ములు.) 

Il. కృష్ణుండు, హరి, తాత, అక్క, తల్లి, కూతురు, పుట్ల, పిల్లీ, 

చెట్టు, నేను, నీవు, వా(డు, అది - వీని యేకవచన బవ 
వచనము లన్ని విభ కృులలోను 'జెప్పింపవ లెను, 

క _ర్భపథమావిభ క్లిలో నుండును. కర్శపదము ద్వితీ 

యావిభ_క్తిలో నుండును. ఇవి బాలురు కనుగొను నస్లు 

వేయన లెను. 

111. లింగవచన భేదమువలనం (గియలకుంగల్లు న్నికిందిమార్చు 

లను బాలుర కలవాటు చేయవలను. 

(2) రాజేవచ్చు చున్నాడు... రాజులు వచ్చుచున్నారు. 

చాలిక పోవుచున్నది...బాలికలు పోవుచున్నారు, 

పతీ మెగురుమున్న ది... పతు లెగురుమేన్న వి. 

చెట్టు నెరుగుచున్నది..._ చెట్లు చెరుగుమున్న వి. 

గోడ యొత్తుగానున్నది.__గోడ లెత్తుగానున్నవ్. 
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ఇవి జరుగుమున్న కాలమును దెల్పును - అనగా వర్త 

చూన కాలమును, 

+8) రాజు మూవెను-..రాపాలు చజేోాచిరి. 

బాలిక వాడెను..__ బాలికలు పాడీరి. 

పశ్నీ కూధాను._ పక్నులు కూసెను, 

చెట్టు కా చెను... చెట్లు "కా చెను. 

గోడ పడెను___నగోడలు పడెను. 

ఇవీ గతించిన (బేరిగిపోయిన) కాలమును దెలుపును = 

అనంగా భూతకాలమును. 

(4 రాజే "లీపు వచ్చును._రాజులు జీపు వత్తురు. 

చాలిక రేపు పాడును.--బాలికలు లేపు పాడుదురు. 

అవు శేపు మేయును___ఆవులు పు మేయును. 

చెట్టు “లేపు పూచును_ చెట్లు శేపు పూను, 

చెజువు సేపు నిండును-_- చెజువులు చేపు నిండును. 

ఇని రాంబోవుకాలమును దెలుపును - అనగా భవీవ్య 

శ్కా_.లమును. 

IV. (4) నేను వయ్ళుమయేన్నాను--వచ్చితిని, వత్తును, 

మేము వచ్చుయున్నాము-__- వచ్చితిమి, వత్తుము, 

ఇవి ఆ త్తమపురుషరూపములు, 



8$ 

(5) నీవు వమ్సేచున్నావు-_వచ్చితివి, వత్తువు. 

మిరు వచ్చుచున్నారు-వచ్చితిరి, వత్తురు, 

ఇది నముధ్యను పురుషరూపములు, 

(0) వాడు ను చున్నాడు... వచ్చెను, వచ్చును, 

వారు వచ్చుచున్నారు._వచ్చిరి, వత్తురు, 

అది వచ్బుచున్నదివచ్చెను, వచ్చును. 

అవి వచ్చుచున్న వివ చ్చెను, వచ్చేను. 

ఇవి (పథనుపురుష రూపములు. 

నాలుగవ పాఠమునకు అనుబంధము. 

తూనిక నానము. 

1 తులము i రూపాయయొ త్తు. 

తి తులములు 1 పలము, 

క్ పలములు 1 పంపు. 

తి పంపులు 1 ఏంబలము. 

(ఏను+పలము) ఎ మొదట దీని! 

ఆకర్షము త్ పలములు కాని యిప్పుడు 

పడిపలములుగావాడుకొనుయమేన్నా రు. 

ఏ ఏబలములు 1 పదలము, 

కై పదలములు 1 వీసె. 

థ్ పలములు 1 చేరు, 

8 *శోరులు 1 Ss 

ఇ వీసిలు క్షే ఎత్తు, 

తి సీసెలు 1 మణు(గు. 

80 మణుగుల 1 ఫుట్రి (చారువ) 
| అదారానాందాలకానా లలా డా లలా కోలలు దాన. దాకా దా 

Printed at Ananda Press, Madras. 

కొలతమూాననుు. 

ి గిద్దలు 1 అఅసోల. 

2 అజసోలలు 1 సోల. 

2 సోలలు క్షే తవ్వ. 

2 తప్వలు 1 మాన (మౌనిక) 

శి తష్టోలు 1 చెన్న పట్రనవు 

2 మానికలు 1 అడ్డ. (పడి. 

2 అడ్డలు 1 కుంచేము, 

4 కుంచేములు 1 తూము. 

ఠత తూములు 1 ఏందు ము(ఏనః 

తూము=వదు తూములు) 

2 ఏందుములు 1 పందుము (పడి 

తూము=పది తూములు) 

2 పందుములు 1 పుట్టి. 

600 కుంచేముణ 1 గరిసె. 
న. 



ఆర్. వేంక స. అన్డ్ కో మదరాసు, 

నరస గద్య సం సం గ్రహము. పిఠాపురం మహారాజా Rs,A.P 

వారికా లేజి (ప్రథానోపాధ్యాయులు వము-రా_రా= 

శీ గొ. జగన్నాథస్వామి ఎం. వ.. ఎల్, టి,, 

గారిచే కరూర్చబడినది. వలం౦ 6 63 

నీతిచంద్రిక. పరవస్తు చిన్నయసూరి [| ' పణీతము. ౧8౦ 

వశాణముణిమురిజరి. . మ-_రా-రా-శ్రీ గొ. జగన్నాథ 

స్వామి ఎస్. సరాగ్రయడు న. సూర్యనారా 

యణగార్ల చే (గధితము. సటిప్పణము, 0 12 (6 

-నలోపాఖ్యానము. టీకాతాత్సర్యముసహో, శ్రీమా౯ా 
తం, చేవరాజ సుధీమణిగారిచే వాఖ్యాత ము, 080 

అంబరీపోపా ఖ్యానము: టీకా తాత్పర్యము సహో 

శ్రీమాక్. తం, దేవరాజ నుధీమణిగారిచే 038 
'నరసపద్యక థాసం గ్రహము. పవీళాపురం మవ+ోరాజూ 

వారి కాలేజి య మ..రా._ 

రా_క్రీ, గొ, జగన్నాథస్వామి ఎం. వ,. ఎల్.టి., 

గారిచే కూర్పబడినది, సటీకము. 0 10 

'విన్గంపురాకథలు. పర్లాకిమిడి రాజాగారి కాలేజ 
ఉపాధ్యాయులు పారనంది జగన్నాథ స్వామిగారిచ 

రచింపబడినది. 03 @ 

వికృమార్కు.నికథలు. కావ్యకంఠ గొర్తి సూర్యనా 

రాయణ శా స్తింగారిచే రచింపంబడినది. 038౩6 

"'రామాయణనీతికథలు. విజయనగరం మహారాజావారి 

కా లేజిఉపాధ్యాయులు చెరుకూరిజోగా రావుగారి చే 

( వాయ[బడీనవి, ఇందు 19 చక్క..ని పబముఖున్న వి 06 



ఆర్. వేంక కేశ్వ వే కో మదరాసు. 

ఈనఫ్ కథలు. నీతికథానిధి. ఇందు నలుబది కథలు 5.1.2, 

_ చక్కని సులభ శె లీని, ఆం| ధచేశ మందలి నాలు 

గైదు తరగతుల బాలురకు "బాలికలకు ఉపయు క్ర 

ముగా నుండునటుల (బాయబడినవి. 040 

పే యర్. నాటకకథలు. వెన్నెలకంటి సుందర రావు 

శర్శగారిచే రచింపంబడినది, 970 

వసీ(జేటిరాజు, క్రీనుతి అవసరాల కేషగిరమ్మ గారిచే 
రచింపంబడినది. ఠ5,6,7, తరగతుల కుపయు క్షము. 0 8 0 

కమలిని. శ్రీమతి వేమూరు ఆండాళమ్మగారిచే రచింప 

బడిన నవల, 100 

చాలభారతను. యన్. వ నరసింహాచార్యులు గారిచే 
రచింపంబడినది. ! పధమభాగము ఆది, సభారణ్య 

విరాటోద్యోగ పర్వములు 170 వేజీలు. వెల౦0 140 

ద్వితీయభాగము.. ఛీష్మపర్వ్యము మొదలు స్వన్లారో 

హాణ పర్భమువరకు 150 పేజీలు వెల 0 140 

శెండు భాగములును ఒకే క్యాలికో టై ౦డు. 2 00 

ెర్యకవచము:.-( మ్మకచరితము) వి. నుందర 

రామశాన్తుులచె (వాయంబడినది. 060 

కల్యాణి: వెన్నెలకంటి నుందరరామశ ర్మచే, సేక్స ఎ 

యర్ “బంచెస్టు' అను నాటకపు కథను గొని 

(నాయంబడినది. 026 
శ్రీక ఎప దేన రాయలు: పండిత : (దోణంరాజు నీతా 

రాను రావ్రగారిచే రచియింపబడెను, 080. 

ననన నను. 








